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 דנַאל ןיא רעמוו

 יינ א ןייגפיוא ןָא טביוה יוזא ,דנַאל ןיא רעמוז רעד טמוק םיוק

 .רעדלעפ יד ףיוא ןבעל

 -עזערג עקניגנוי ,ייא ןופ ךעלעדניה יוװ ,סיוא ךיז ןקיּפ דרע רעד ןופ

 ןלַאפענּפָארא רעמוז ןקירָאפ זןיא סאוו ,?דנרעק א ץעגרע רָאנ ואוו .ךעל

 רעדָא ,ןעמוקוצרעביא רעטניו םעד ,ןטלאהאב ךיז דרע רעד ןיא ןוא

 ןופ ןָא טציא סע טלעווק ,טראשראפ דרע רעד ןיא ןויכב סע טָאה רעצימע

 רעד ןופ טייקטכייפ ןוא ןוז רעד ןופ טייקמעראוו ןופ ,ןגינעגראפ ןוא תחנ

 ,ןרעוו ןטלַאּפשעצ םוצ זיב ,רעלופ ןוא לופ ,קידכעלייק סע טרעוו ,דרע

 ךעלעטעלב ייווצ עטשרע יד טָא ןייש עקיטכיל יד ףיוא סיורא טקיש ןוא

 ...לבלייפ קיציּפש ַא טָא ןוא

 רעטעלב ןָא ,עטעקַאנ ,טלמערדעגּפָא רעטניוו ןצנַאג םעד --- רעמיוב

 יו ,ןגעװַאב ןָא ךיז ןביוה ,ןעלצרָאװ יד ןיא סקידתויח סעּפע ןליפרעד ---

 ערענעש ךָאנ ןוא ןטייצ ענייש ןופ תומולח עסיז ןעמולח ןוא ,ףָאלש ןופ

 ןגאלש ןוא ןפיול רעלענש טפַאז יד ,ןעמעטָא רעקרַאטש ןעמענ ,טכורפ

 עטשרע יד ךיז ןזייוואב ,ןגייווצ יד ףיוא ,טראד ןוא ָאד ןוא וצפיורא

 עניילק ןופ ךעלעקעב ענעזָאלבעגנָא יד יוװ ,רעלופ ןוא ?ופ ןרעוו ,ןּפסָאנק

 ..רעטכעלעג סאד ייז טקיטש'ס ןעוו ,רעדניק

 ךיז ןעלכיימשעצ ןוא ךיז ייז ןענעפעעצ ןגראמירפ םענייש א ןיא ןוא

 יז ןּפַאכ .דנַאל ןיא ָאד זיא רעמוז רעד זא ,טליפרעד ייז ןבָאה סָאד --

 ...בוט-םוי דובכל ,ןעלטנַאמ ענירג ןיא ןצוּפ ךיז שינעלייא ןיא

 טימ טפול יד ןָא ןלופ ,ץעגרע ןופ ייז ןעמוק זייוותונחמ --- ךעלעגייפ

 ןופ ,ןטייווצ ןפיוא גייווצ ןייא ןופ עכעליירפ ןעגנירּפש ,יירעשטשיּפ רעייז

 ןוא ךיז ןבילראפ ,זייװכעלרָאּפ ּפִא ךיז ןלייט ,ןרעדנא ןפיוא טױלּפ ןייא

 ...טסענ א ןכאמ וצ ,ןרעדעפ ןוא זָארג ענעקורט ןביילק ןעמענ

 ענעקורט ןשיווצ רעוו , םילוגלג עכעלטע ןכַאמכרוד ןכָאנ --- םירעוו

 -ךעלרער ןיא ,ךעלעקעטש ענעקורט ףיוא רעוו ןוא רעמיוב ןופ ךעלטעלב
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 ,ענעפאלשעגנייא ןוא ,גנונפע םוש ןייק ןָא ,קינייוװעניא עטרעיומראפ ,ןטסענ

 ןקוק ,לרעטצנעפ א ןענעפע ,ףיוא ךיז ןּפַאכ ,רעמוז םעד םיצולּפ ןליפרעד

 ןגעק סיורא ךיז ייז ןרַאש ,דנאל ןיא ָאד זיא רעמוז רעד זא ןעעזרעד ,סױרַא

 רעדנואוו א ךרוד יו .עטשודיחראפ ןביילב ןוא קעווא ךיז ןלעטש ,ןֹוז רעד

 -רָאג ןוא ,ןבראפ ענעדיישראפ ןופ ,ןסקאוועגסיוא ךעלענילפ ייז ייב ןענייז

 -ַארג ערעדנַא'ס סנייא ךיז ןגָאי ןוא ףיוא ךיז ייז ןביוה זייװכעלרַאּפ לענש

 ...רעטייווצ רעד וצ םולב ןייא ןופ ןעילפ ,טפול רעד ןיא זעיצ

 ,דנַאל ןיא ָאד ןיא רעמוז רעד זא ,ןראוועג ריואוועג --- סעקשַארומ

 ,ןעיירעלאנ עיינ ןעיוב ;טעברא רעד וצ קשח רעמ טימ ךָאנ ךיז ןעמ טמענ

 סיורא טריפ ענייא .סעּפורג ףיוא ךיז ןלייטעצ ,ןעיוברעביא --- עטלַא יד

 ןּפעלש וצ טגנערב עטייווצ א ;ןבארגעגסיוא קיניײוװעניא טרעוו סאוו דרע יד

 -ראפ וצ ,םיקחרמ יד ןיא קעווא ךיז ןזָאל ,רעדיוו ,ערעדנא ;לאירעטַאמ-יוב

 -רַא יד טרעוו רעדיוו ןוא .עילימאפ עצנאג יד ?טימסנבעל טימ ןגרָאז

 רעד וצ קעווא סע ןגייל ,זָארנ רעטנוא ןקַאה עקינייא ;טלייטעגנייא טעב

 ,רעגַאל ןיא ןייווקיצנייא רעביא סע ןנארט ערעדנא ,רעקעה השעמ ,דרע

 סע ןנייל ,גנונדרא רעשירעטילימ ןיא רערעדנא רעד ךָאנ ענייא קידנעייג

 .ךַאנ ןעגנערב ןפיול ןוא קעווא טרָאד

 -רא ןקידהעש טכא ןופ .ןוז זיב ןוז ןופ גָאט ןצנַאנ ַא יוזא ןוא

 ןיא ךיוא וצ ןעמ טעברַא ,ףרַאד'מ זא ,ןוא טשינ ךָאנ ייז ןסייוו גָאט-סטעב

 ןוא ,דנאל ןיא ָאד זיא רעמוז ,ןעור וצ טייצ ןייק ַאטינ .ןיירא טכַאנ רעד

 ...ןצונסיוא סָאד ףרַאד'מ

 ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה זייּפש יד ;טבעלעגפיוא רָאנ ןבָאה -- ןעניב

 ךָאנ ,טייצ-רעטניוו ,לָאמטּפָא .ןעמוקעגכרוד רעטניוו םעד םיוק ;ןקידנע

 -רעמ יד ןגעלפ ,טמערַאוװעג רעמ סָאוװטע טָאה ןוז יד ןעוו ,גָאט ןבלאה

 ,ןזיירק-טפול עכעלטע ןכאמ ןוא ,קָאטשניב ןופ סיורא ןעניב עטגאווענ

 ןיירא ייז ןענייז ,רעמוז וצ טייוו ךָאנ זיא'ס זא ,ךיז קידנגייצרעביא ןוא

 ,ןטייצ ערעסעב ףיוא ןטראוו ןוא קָאטשניב ןיא קירוצ

 ָאד ןיא רעמוז :קָאטשניב םורא טכָאק ןוא סע טעמושז טציא רָאנ

 ,סיורג זיא החמש יד ;דנַאל ןיא

 סיוא ןכוז ,רעדלעפ יד רעביא טייוו-טייוו קעווא ךיז ןזָאל עקינייא



 רעד לישפ עשיר יא ה"דא

 ןיירא ךיז ןקור ,ךעלסיב וצ טראד ןוא ָאד ןכוזרַאפ ,ןעמולב עטסנעש יד

 קינָאה טימ ענעדָאלאב ,ןוא ןעמולב יילרעלא ןופ רעכעב יד ןופ קעד ןזיב

 ןיוש ןטרַאוו'ס ואוו ,קָאטשניב ןיא ,םייהא קירוצ ךיז ייז ןרעק ,סקַאװ ןוא

 ןוא לאירעטַאמ םעד רעביא ןעמענ --- רעטעברַא-ןעניב ערעדנַא יד ייז ףיוא

 ,ראפ ןוא קינָאה ראפ ךעלעטסעק עיינ ,ןעגנוליײטּפָא עקיצנוק סיוא ןטעברַא

 ...ןעמוק ףרַאד סאוו רוד םעיינ

 ןוא טלביווש ,דרע רעטכייפ רעד ףיוא ,זָארג ןשיווצ --- ןטקעסניא

 סאד טרעוו גָאט וצ גָאט ןופ .ערענעלק ךָאנ ןוא עניילק :;ייײז טימ טלביוו

 השעמ רעביא ךיז טרזח ןנרָאמירפ ןדעי .רעסערג ןוא רעסערג ?דניזעג

 טרעוו םענייא ןדעי ןוא ,עיינ ןוא עיינ ץלא ןפאשאב ןרעוו סע .תישארב

 רעצנאג א ןעמעוו ןוא העש עצנאג א ןעמעוו ,ןבעל קיטש א ןטינשעגוצ ןיוש

 .גאט רעצנאג א ןעמעוו ןוא ,גיוא ןטימ ?טניּפ א ףיוא ןעמעוו ,רעמוז

 ןפיול :ןטעברא ןעמ זומ --- ללכ א ייז ייב זיא --- טבעל'מ ןמז לכ ןוא

 ןיא ָאד זיא רעמוז .טרעדליּפ'מ ןוא טשער'מ ,רעהַא ןוא ןיהַא םורא ייז

 .ןעור טשינ רָאט'מ ןוא דנַאל

 לסיב א קעווא םיצולּפ ךיז ןלעטש עקינייא זא ,ךיז טכַאמ לָאמ ַא רָאנ

 םעד ןגעוו ךיז ייז ןטכארטרַאפ ,ףיורא קידנקוק ,ןוא ?זערג א ןבענ ,ןעורּפָא

 םנופ ךיוה רעד ןגעוו טּפיוהרעביא ,זָארג טייז רענעי ןופ ךיז טוט'ס סָאװ

 ---תועד-יקולח א ייז ייב ָאד ןיוש טרעוו ,ןציּפש יד ןכיירג ןיהואוו ,זָארגנ

 ןעניימ ערעדנַא ןוא ?מיה ןטעביז ןזיב ןכיירג ןציּפש יד זא ,ןטלאה עקינייא

 ...ךעלדנעמוא זיא זָארג זא ,רָאג

 ייז ןעמענ רעדיוו ןוא ,ןיילא ךיז ראפ ,ךיז ייז ןעמעשרַאפ דלַאב רעבָא

 טשינ ןכערברַאפ א זיא'ס ןוא דנַאל ןיא זיא רעמוז :קירוצ ןוא ןיה ןפיול ךיז

 ...םיא ןצונוצסיוא

 -נטלאהפיוא ,טנַאלּפענּפָא ךיז רעטניוו ןצנאג םעד ןבָאה -- ןעניּפש

 טייצ וצ טייצ ןופ .רעצלעה ןוא רענייטש ןופ ןטלאּפש ןשיווצ ךיז קיד

 ַא ץענ רעד ןיא ןלאפעגניירא טשינ זיא יצ ןעז ,ןייגסיורא ייז ןגעלפ זיולב

 יד ךיוא ?ייוו ,ןפָארטעג סע טָאה ןטלעז רעייז רָאנ ,קושז ַא רעדא גילפ

 ןעוו ,רָאנ ..תורצ עסיורג ףיוא רעטניוו ןיא ןענייז סעקושז ןוא ןגילפ



 עט סור ע דונוע ב השוהו ב

 עצנאנ יד טגיל סאוו ,גילפ א ןעוו ,גָאט ןעמערַאװ א ןיא ,לָאמ א ךיז טכַאמ'ס

 סקידרעמוז סעּפע םיצולּפ טליפרעד ,רעמוז ןופ טמולח ןוא טשלהראפ טייצ

 טימ רעביא טייג ,לסיפ א ןיא ?סיפ א טבייר ,ןגעװַאב ןָא ךיז יז טביוה ---

 רָאג יז טָאה יצ ןנייצרעביא ךיז ןלעוו לָאז יז יוװ ,ךעלענילפ יד רעביא ייז

 ןיירא טלַאפ ןוא ןעילפ ךיז יז טזָאל ,ןזאלעגנּפָא ,ךַאװש ױזַא ןוא ,לגילּפ

 -ניּפש ןופ ןצענ ערעייז ןעניּפש יד ןפור יוזא) ןיּפש רעד וצ טָארק ַא ןיא

 טשינ הסנרּפ ןייק (ןעניּפש יד ייז ןפור יוזא) הנוק אזא ןופ ןעמ ןָאק ,(סבעוו

 ןעניּפש יד ,קירוצ ךיז ייז ןקור --- רענייב ןוא טיוח ןיילא ןענייז ייז --- ןבָאה

 .ןטייצ ערעסעב ףיוא רעמוז ןפיוא ןטראוו ןוא ,ןטלַאּפש ערעייז ןיא

 סיורא ןכירק ,ףיוא רָאנ ייז ןבעל ,רעמוז ןופ ןעמוקנָא ןטימ טציא ןוא

 -רא רעד וצ קיסיילפ ךיז ןעמענ ,ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ ,ןטלַאּפש יד ןופ

 עלא ןיא םידעפ עקרַאטש ןעיצ ,ןעמָארק-סבעװניּפש עיינ ןענעפע ,טעב

 ןוא ,זיא טשינ סאוו וצ רעדא סענאירוב ,ןגייווצ וצ ייֵז קידנדניבוצ ,ןטייז

 -יואוו עטכאמענ-לעיצעּפס עניילק ןיא ,טייז א ןיא ךיז ייז ןקעטשראפ ןיילא

 ,םידעפ ענעדייז עניד ןופ גנוטכירנייא-ןָאפעלעט א טימ ןוליפא ,ןעגנונ

 םינוק ןעוו ,ןסיוו וצ ייז טיג סאוו ,סבעוװניּפש ןופ ץענ רעד וצ ןגיוצעג

 ...ןעמוק

 ףיוא ךיז ןליוו ,ץענ רעד ןופ רעטנעצ ןיא ךיילגנ ךיז ןצעזאב ערעדנַא

 ...ןזָאלראפ טשינ םיסינ ענייק

 ךיז טרעטנָאלּפראפ קושז א ,גילפ א ןײירַא טמוק עלייוו עדעי ןוא

 טקיטראפ ןוא שינעטלעהאב ריא ןופ ןיּפש יד סיורא ךיילג ךיז טקור --

 -עגנייא לייוורעד--ןטייווצ א ,סיב ַא םעד ,זייווקיצנייא ּפִא ייז טימ ריז

 ...ןעמוק טעוװ ייר ןייז זיב ןטראוו רע לאז ,השקשנ ;ןדנובראפ ,טרעטנָאלּפ

 .נָאט ןצנַאג א יוזא ןוא

 ,ליפ ןַארַאפ ןיא טעברַא ןוא סיורג זיא עפש יד

 ..ןדנַאל ןיא ָאד זיא רעמוז

 .סיוא רָאי ,ןייא רָאי ױזַא ןוא
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 רענשי העלד



 7 יי
 א: יש אי



 רענעי רעד

 ךעלקירטש ןופ שַאט-רעגעי א טימ ןוא טנַאה רעד ןיא סקיב רעד טימ

 רעגעי רעד טייג ,טייז רעד ייב טמערבעגמורא ןזדנַארפ טימ ןוא ןטכַאלפעג

 .דלעפ ןרעביא

 טכאד סע ואוו ,טקנוּפ ןסיוועג ַא ןיא ןייא ךיז טקוק ,ןייטש טביילב

 ,ץַאק ַא יו ,קיטכיזרָאפ ,ליטש .לגיופ ַא טקרעמַאב ןבָאה לאז רע ,םיא ךיז

 ףיוא טגנערטשעגנָא ןגיוא יד ,שער ןייק ןכאמ וצ טשינ ,רעטנוא דיז רע טעבנג

 ןיא ,עלייוו ַא ױזַא יז טלַאה ,סקיב יד ךעלעמַאּפ סיוא טיצ ,טקנוּפ םענעי

 רעניילק א ךיז טעז סע ,קַאנק א ךיז טרעה סע .ןלעפ וצ טשינ ,עזָאּפ ןייא

 .ןיהא ןפיול קיטסַאה ךיז טזָאל רע ןוא .ךיור

 טָאה רע יו םעדכָאנ ,טָאה ,ךיוה רעד ןיא קידנעילפ ,לגיופ רעסיורג ַא

 םיא ךיז טָאה'ס .טזאלענּפארא ךיז ,טכאמעג טפול רעד ןיא ןזיירק עכעלטע

 ,ןגעוואב ךיז סעּפע ,זָארג ןשיווצ ,דרע רעד ףיוא טעז רע זא ןזיוועגסיוא

 ףיוא ךיילג ךיז רע טָאה --- עלעזיימ א רָאנ רשפא רעדא םירָאװ ַא ,קושז א

 .ןוטעג ףרָאװ א טקנוּפ םענעי

 טָאה .ןפָאלעגמורא זָארג ןשיוװצ טרָאד ןיא עלעזיימ א :קיטכיר ןוא

 סע רע טָאה ?בָאנש ןטימ ,?גענ יד טימ ןוטעג ּפַאכ א דלאב סע ?גיופ רעד

 טָאה רע רעבא ,ןעגנולשראפ סע דלאב ןוא ןבעגעג ?ּפעק ןיא קיּפ ייווצ א

 א טרעהרעד םיצולּפ רע טָאה ,ןעגנילשוצּפָארַא ןסיב םעד ןזיוואב טשינ ךָאנ

 ןיא םיא זיא ןסיב רעד ,רעּפרעק ןצנאג ןיא טייקמעראוו א טליפרעד ,ךַארק

 טָאה -- ןעניד וצ טרעהעגפיוא םיא ןבָאה סיפ יד ,ןייטש ןבילבעג ןרלַאה

 "ויווצ רעד ,לגילפ ןייא טימ טשטשּפעג ,טזָאלענּפארא ךיוב ןפיוא ךיז רע

 .ןרָאװעג ןסאשענּפָא םיא זיא רעט

 ,ןוטעג ּפַאכ א ?גיופ םעד דיירפ טימ ,ןפָאלעגנָא דלַאב זיא רעגעי רעד

 סָאד ןעוו ,ןוא טכַארטַאב םיא ,ךיוה רעד ןיא ןטלאהעג יוזא עלייוו ַא םיא

 .ןפראוועגניירא שַאט ןיא םיא רע טָאה ,ןענורעגּפָא ?סיבא זיא טולב

 .ןייג טזָאלעג רעטייוו ךיז ןוא ,ןדאלעגנָא סקיב יד רע טָאה רעדיוו ןוא



 יי סט רע 'ד נ עב .'ד ו ר 3

 .טלופעגנַא לגייפ ענעסַאשעגנ טימ שאט ןלופ א רע טָאה ױזַא ןוא

 -מורא םנופ דימ ךיז קידנליפ ןוא ,רעסייה א ןעוועג זיא גָאט רעד

 ,ןעורוצסיוא ?סיבַא ךיז טמיטשאב רע טָאה ,רעדלעפ יד רעביא ךיז ןגָאי

 טגיילעגקעווא ,טקעדַאב זָארג ענירג טימ ,?גרעב ןיילק א טכוזעגפיוא טָאה

 ךיז ןיילא ןוא לנייפ ענעסַאשעג יד טימ שַאט םעד ,סקיב יד זָארג ןפיוא

 .ןגיוצעגסיוא זָארנ ןפיוא ךיוא

 קידנקוק ,ןסאגענסיוא םינּפ ןייז ףיוא ךיז טָאה לכיימש רענעדירפוצ א

 טימ טקוקענ ,ןעמונעגנעמאזוצ טנייה טָאה רע סאוו ןגעמראפ םעד ףיוא

 ייב זיא סאד טנעמורטסניא רעטונג א ראפ סאוו ,סקיב ןייז ףיוא ץלָאטש

 ןיא ןפערט טונ ןייז ראפ ,ןיילא ךיז ףיוא ץלָאטש ,ןוא טנעה יד ןיא םיא

 ,םילכאמ יד ןגעוו ןריזַאטנאפ ןעמונעג רע טָאה ,ןגיוא יד קידנכַאמוצ ןוא ,ליצ

 -ּפִא ןֹוא ןעמענ רע טעוװ עטשרע סאד .ןכאמ ?גייפ יד ןופ טעוװ רע סָאװ

 ,ןעלגערּפ רעטוּפ ןיא ןטייווצ א ,ל?ניופ ןטסטעפ ןוא ןטסערג םעד ןטָארב

 ...ןטרעפ א ,ןכָאקּפָא --- ןטירד א

 יוזא רעבָא ,נילפ א ןופ ןעמושז ַא טרעהרעד םיצולּפ רע טָאה ַאד

 -פיוא קיטסַאה ךיז טָאה רע זא ,רעיוא ןבענ טקנוּפ ,טנעָאנ יוזא ןוא קרַאטש

 ;דליב ַאזַא ןעזרעד טָאה רע ןוא .ןכוז ןעמונעג ןניוא יד טימ ןוא טצעזענ

 -ענ זיא ,ןרעדנַא םנופ רענייא טייוו טשינ ,סענָאיריב עכיוה ייווצ ףיוא

 -כעלייק ,טעבראעגסיוא קיצנוק ,סבעווניּפש ןופ טײרּפשעגסיױא ץענ א ןעוו

 -נעמאזוצ ןוא ןטסָאמעגנסיוא טייקכעלטקנוּפ רעשירטעמאעג טימ ןוא ,קיד

 .טקיטסעפאב ןוא ןטייז עלא ןיא ןניוצעג םידעפ-סגנורעכיזראפ ,טּפינקעג

 ךיז ןוא ץענ רעד ןיא טעּפעשטראפ ךיז טָאה ,קידנעילפכרוד ,גילפ ַא

 ןרעטנָאלּפוצסיױא טגנערטשעגנָא ךיז טָאה יז רעמ סאוו ,ןוא טרעטנַאלּפראפ

 .טרעטנַאלּפראפ רעמ ךָאנ ךיז יז טָאה ,ךיז

 ךיז ןגינעגראפ טימ ןוא ןיּפש א ןסעזעג זיא ץענ רעד ןופ רטנעצ ןיא

 ךיז טָאה ,ןלאפעגניירא ריא זיא'ס סאוו ,ןסיב ןטעפ םעד ןיא טקוקעגנייא

 טלקיוועגנייא סבעװניּפש ןיא סאוו ,ןברק ריא ףיוא ןוטעג זָאל א דלאב

 .טּפינקראפ ןוא

 ןפראוו ךיז ,ןעמעראיל ,ןעמושז וצ טרעהעגפיוא טשינ טאה גילפ יד ןוא

 ,טיוט ןרעכיז א ןופ ןעיירפאב ךיז ,ןרעוו וצ זיול ,ןטייז עלא ףיוא
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 רעדל עפ עש ירי א ף יו

 רעד וצ טקעוורעד ןצרַאה ןיא רענעי םייב ךיז טָאה תונמחר סיורנ ַא

 ׂו .ןיּפש רעד וצ סַאה רעקרַאטש א ןוא גילפ

 סאוו רעדא עלעקעטש א ךיז םורא ןכוז ןעמונעג זעוורענ רע טָאה

 .ןיּפש יד ןשטעווקעצ ןוא גילפ יד ןרעטנַאלּפוצסיױא ,זיא טשינ'ס

 טימ רע זיא ,ךיז םורא טנעה יד טימ קידנּפַאט ןוא קידנכוז ,יוזא ןוא

 -נעמאזוצ ןגעלעג ןענייז עכלעוו ,?גייפ ענעסָאשעג יד ףיוא ףיורא טנעה יד

 -ראפ ןוא עטײרּפשעצ ?נילפ יד טימ ,עּפוק א ףיוא שַאט ןיא ענעפרָאוװעג

 יד ,ענעגיוצעגסיוא --- רעזדלעה יד ,ענעקנוטעגנייא טולב ןיא לופ ,עטיירד

 -בלַאה טימ טקוקעג ןוא ,ענעפָאלרַאפ-טולב טימ ןוא ענעפַא-בלאה ןעלבַאנש

 .ןגיוא עטרעזעלגראפ ,עטכאמענוצ

 טימ טָאה ,טשימעצ יו ,ןייטש ןבילבענ עלייו א זיא רעגעי רעד

 טולב ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טנעה ענייז ןטכַארטַאב ןעמונעג קערש

 ףיוא ָאד ןוא ,?גייפ יד ףיוא ָאד ,ןקוק ןעמונעג רעהכַאנ ,טרימשעגנייא

 ןוא -- ךיז ןופ ןוטעג טכארט א ןוא ןיּפש רעד ףיוא טקוקעג ,נילפ רער

 ...ןוט וצ סאוו טסואוועג טשינ

 ,ןביוהעגפיוא ךעלעמַאּפ ךיז רע טָאה ,ןפלאהאבמוא יוװ ,ןזאלענּפָא ,ליופ

 טנאה ןיא ןוא ?גייפ ענעסַאשעג יד טימ שַאט םעד ּפָאק ןרעביא ןוטעגנָא

 ןיא טפיטראפ ,טזאלעגּפארא ּפָאק ןטימ ןוא ,ןנָארטעג סקיב יד רע טָאה

 .םייהא ןייג טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ןעקנאדענ

 ןעמושז סאד ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טשינ םיא טָאה ןרעיוא יד ןיא

 .גילפ רעד ןופ

 טרעהעג ןבָאה לאז רע יו --- טכאדעג םיא ךיז טָאה -- שַאט םנופ ןוא

 :ןיירא םינּפ ןיא םיא ךיילג ,ןעיירש לאז סאוו ,לוק ַא

 !ןיּפש !ןיּפש ---
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 ןנעל

 .ןענַאטשעג יז זיא רעטסנעפ ןיא

 ןעוועג זיא'ס .טײרּפשעגנסיױא ןניוא עריא ראפ ךיז טָאה טלעוו עיינ א

 טימ טָאה ,למיה ןיא ךיוה ןענַאטשעג זיא סאוו ,ןוז יד .גָאט-סגנילירפ א

 .טקעדאב סנירג טימ ךיז ןבָאה םורא רעדלעפ יד .טמערַאוװעג טפַאשביל

 חיר ןקַאמשעג א טימ טפול יד ןבָאה ,ענעוטעגנָא ןעמולב טימ ,רעמיוב יד

 .טלופעגנָא

 .ןבעל טימ ןעוועג לופ זיא דלעפ סָאד

 גראווגנוי .טעשַאּפעג רעבלעק טימ יק ריז ןבָאה ,דלעפ ןפיוא ,טייוו טשינ

 ךָאנ סנייא ןפָאלעג ,טעגירדעג ,ןעגנורּפשעג ,ןפאלעגמורא ךעליירפ זיא

 .טקוקעגמורא ךיז עטַאװעשערַאנ ןוא ,טעקעמעג דליוו-הנושמ ,ערעדנַא'ס

 ייז זיב ,רעטייא םעד ןיא ןייא ךיז טערוינ ,רעטומ ןייז וצ רעדעי טפיול

 .ליומ םורא םיוש א שזא ןעמוקאב

 ערעדנא ,ךיז ןעשַאּפ עקינייא .ררעפ עדַאטס עצנַאג ַא -- טרָאד ןוא

 -ישֲאֹל עגנוי .ןוז רעד ןגעק ךיז ןעמעראוו ,זָארג ןפיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל

 טציא זיא ןבעל סאד ;ןפָאלש סאד טשינ ,ןסע סָאד ןָא טשינ טייג ייז --- סעק

 ,טגנערבראפ'מ ,הרבח עצנַאג א ןעמאזוצ ךיז ייז ןעמענ ;טנאסערעטניא וצ

 יד טימ ןוא ןטייווצ ןגעק רענייא סיפ עטשרעטניה יד ףיוא ךיז טלעטש'מ

 רעבא ןלַאפ ,רעזדלעה יד םורא ,ןעמענמורא יװ ךיז ייז ןליוו עטשרעדעפ

 ןופ דָאר א טרעוו ייז םורא .טשרמולכ וצ ףיוא ךיז ןסייב ןוא ּפָארא דלַאב

 ןעשזריה ,טירט עגנירג טימ םורא ןפיול עכלעוו ,סעקעשאל ןוא ,דרעפ עגנוי

 רלאב ןוא ,ליּפש רעד וצ קשח ןבעגוצ ןלעװ ןלאז ייז יוװ ,טייהרעליטש

 יד רעביא ּפָאלַאנ ןלופ ןיא סיוא טסיש'מ ןוא ןקע יד ןעמ טסיירראפ

 .רעדלעפ

 סעּפע ןכוז ,דרע רעכייוו רעד ןיא רעניה ןסַאמ ךיז ןעלבירג ףיוה ןיא

 .דרע רעד ןופ סיורא טציא טכירק סאוו למערעוו א ,עלעקטָאקַאל א

 טכראוו ,ךיוה רעד ןיא ּפָאק ןטימ ,תולדג טימ םורא טריצַאּפש ןָאה רעד
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 ןַאּפש ייוצ א טיג ,סיפ יד טימ טעּפראש .,טכוז ,ןטייז עלא ןיא ןגיוא

 ןָא טכַאמ ןסע םוצ סעּפע רע טָאה יצ ,וצ ךיז טקוק ,רעטניהַא ףיוא

 יד ייז ןשיוצ טלייטעצ ןוא ןגנילביל ענייז עלא ןעמאווצ טפור ,תולוק
 .האיצמ

 ַא רענייז ,ןָאה רעטייווצ רעד יו ,ןטייוו ןופ רע טקרעמַאב דלַאב

 ,רעטנעָאנ א רָאג רענייז טימס סעקוטש סעפע טכאמ ,אנוש רעקיטסגנאל

 ךיז טפרַאװ ןוא םעטָא ןייא ןיא ןיהא טפיול ןוא קעווא ץלא רע טפראוו

 .טנערוקנַאק ןייז ףיוא לנילפ עטײרּפשעצ טימ

 -ניה עניילק יד טימ סעקשטָאוװק יד םורא ךיז ןעייג טרעדנוזעגּפָא-רָאג

 .ךעלרעדניק יד ןשיווצ סע ןלייטעצ ןוא טסימ ןיא ךיוא ןכוז ,ךעלעד

 ךעלענילפ טימ ;ןגילפ הנחמ א רָאר ַא ןיא ךיז טיירד רעמסנעפ ןרַאפ

 .עשירעפיטש ךיז ייז ןנָאי עטיײרּפשעצ

 ךיז טַאה'ס ;טקוקעג ןוא רעטסנעפ ןיא ןענַאטשעג ץלא זיא -- יז ןוא

 ןיא ןסירעגניירא ךיז טלאוו ,ןגיולפעג ךיוא טלָאװ יז זא ,טכַאדעגסיוא ריא

 ףראד יז ;רעטסנעפ ןראפ ןסיורד ןיא ךיז ןעיירד סאוו ,ןגילפ דָאר םענעי

 ...לגילפ יד ןטיײרּפשעצ ,ןוט ביוה א רָאנ ךיז

 ,ריא טלאוו לגילפ ןייק ןוא ,ןבעל טימ לופ ,שירפ ,גנוי ןעוועג זיא יז

 ...טלעפעג טשינ ךיוא ,ךיז טכאד

 ךיוא זיא רע .רעטסנעפ ןיא טלעטשענּפא רענייא ךיז טָאה םיצולּפ

 ענעי טימ ,טנגעגַאב ןקילב יד טימ ךיז ןבָאה ייז .טיובעג ןייש ,גנוי ןעוועג

 ריא טָאה רע .ןקוק ןענַאק עביל ןוא ןבעל טימ לופ ,עגנוי רָאנ סאוו ,ןקילב

 (טגאזעג טשינרָאג ריא רע טָאה רשפא ןוא) טנאזעג ליטש רעד ןיא סעּפע

 .קעווא זיא ןוא

 רע יוװ ,טקוקענכָאנ םיא טָאה ,עטשימעצ א ןייטש ןבילבעג ןיא יז

 שינעקנעב א ןוא .ןדנואוושראפ ןוא טשימעגסיוא ערעדנא טימ ךיז טָאה

 רעמכָאנ ,טציא ןוא .ןעמונעגמורא יז טָאה טבעל סאוו ץלא וצ ןוא ןבעל םוצ

 ןוא ןעמראמוא ץלא ,ןעילפ ןוא ןביוהפיוא טלאוועג ריא ךיז טָאה ,רעידפ יו

 .ןצראה םוצ ןקידדוצ

 .ןעזרעד רעדיוו םיא טָאה יז ןוא ,רעטסנעפ ןיא ּפַאלק רעטכייל א

 ןופ ןעמושז סאד יו ,ליטש ןוא ,טקוקעג ריא ףיוא רע טָאה עביל טימ לופ
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 הע דלוע פ .עשי דיװאז ףםיו א

 א ףיוא ,ןטעבעגסיורא יז ןסיורד ןיא ,טעשטּפעשענ ריא וצ רע טָאה ,גילפ א

 7 .ןדאלעגנייא ריצַאּפש

 -סנעפ סאד טזאלראפ יז טָאה ,ןדיירוצסיוא טרָאװ א ןָא ,קידנגייווש

 .סיורא םיא וצ זיא ןוא .רעט

 קידנלעטשּפָא ,רעדלעפ ענירג יד רעביא קעווא ייז ןענייז טייז ייב טייז

 .ןעמולב עטסנעש יד ןעזעג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ריז

 טָאה ןוז יד זא ,ןוא גאט ןצנאג םעד טריצאּפשעגפורא ייז ןבָאה ױזַא

 .םייהא טרעקעגמוא ךיז ייז ןבָאה ,ןוָאלּפָארַא ןביוהעגנָא ךיז

 טָאה יז זא ,ןרעדנא םוצ סנייא טנעָאנ יוזא טליפעג ךיז ייז ןבָאה טציא

 .ךיז וצ ןדאלעגנייא םיא

 .טקיטכענעג טרָאד ןיוש טָאה רע

 םוטעמוא ןבעל סאד טָאה רעדיוו ,טמעראוועג ןוז יד טָאה רעדיוו ןוא

 ןיוש רעבָא ,ענעריובעג גנאל טשינ ,ןגילפ עקניגנוי .ןגעוואב וצ ןביוחעגנָא ריז

 יד ףיוא ןעייטש -- ערעדנא ,טפול רעד ןיא ךיז ןגארט ,ענעסקאוורעד

 .ןוז רעד ןגעק ךיז ןעמעראוו ,רעטסנעפ יד ןופ ןביוש

 רעדליּפעג ןוא שער טימ ןיירא ךיז טגארט ביוש רענעכַארבוצ א ךרוד

 עטײרּפשעצ טימ טפול רעד ןיא ךיז טנָארט ,קושז רעצראווש רעסיורג א

 -רעביא סעּפע ןיא ןלעוו ךיז טלאוו רע יװ ,ןזיירק רַאּפ א טכאמ ,לגילפ

 ּפָארַא טלאפ ,טנַאװ ןיא ּפָאק ןטימ ץעז א רע טיג !ןיַאכ --- םיצולּפ ןוא ,ןנייצ

 .סיפ יד טימ טפראוו ןוא ןקור ןפיוא ןגיל טביילב ,דרע רעד ףיוא

 קעווא ייז ןענייז רעדיוו .ןגיוצעג ןסיורד ןיא סע טָאה עטבילראפ יד

 ןלָאמש םייב טשרע ךיז ייז ןבאה טלעטשענּפָא ,רעדלעפ ענירג יד רעביא

 רעמייב טימ סעגערב ייווצ ןשיוװצ טלגנעלשעג ךיז טָאה סאוו ,רעסַאװ

 ,עטמיוזאב ןטייווק ןוא

 סנטייוו ןופ טָאה רע --- ןיילא ןבילבעג זיא יז ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא

 א ןויוואב רעמייב יד ןשיווצ ןופ ךיז טָאה --- ןעמולב ענייש טקרעמַאב

 ןוא טכאמעג ךעלדנח ריא וצ .רע טָאה ,ןיילא יז קידנפערט ,ןוא רעדמערפ

 ,טרעלקרעד ךיז עביל ןיא

 ,ןפאלעגנָא רעטבילעג רעד זיא ,יירשעג ריא ףיוא

 טשינ ןיא יז זא ,טקרעמאב טציא טשרע טָאה רעכלעוו ,רעדמערפ רעד
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 טי ק'ם'ראע ד ניעוב יד ז ּויב

 ךיז ,טנערוקנָאק ןייז ףיוא גנוטכאראפ טימ ןקוק עלייוו א ךָאנ ,טָאה ,ןיילא

 .ןגאלש ןפראוועג םיא היוא

 -עג גנולפייווצראפ טימ ןבָאה עדייב .ןביױהעגנַא ךיז טָאה געלשעג ַא

 טָאה יז .ענעקָארשרעד א ןענַאטשעג זיא יז .ןבעל ןוא טיוט ףיוא ,טפמעק

 -וצ ךיז ןבָאה ,עטרעטַאמראפ ןיוש ,ךיז קידנעלגנאר עדייב יװ ,ןעזעג

 טרעהרעד ךיז טָאה דלאב ןוא .רעסאוו טימ לופ בורג ןסיורג א וצ טלקייקעג

 -- -- רעסַאװ ןיא ןלאפעגניירא לָאמ ןייא טימ ןענייז עדייב .קסוילּפ א

 זיא סאוו ,ייט זָאלג סָאד ןעקנירט ןעמענ טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו

 -גנאר ,ןגילפ עסיורג ייווצ יו ,טקרעמאב ךיא בָאה ,ןענַאטשעג רימ ראפ

 ...ןענופעג טיוט םעד טרָאד ןוא זָאלג ןיא ןלאפעגניירא ןענייז ,ךיז קידנעל

 ,...טעמושזעג ןוא ןגיולפעגמורא גילפ עניילק א זיא ייט זָאלג רעד רעביא

 ?טסייוו רעוו ?טנייוועג יז טָאה רשכא ןוא



 טגַארקעג ךיז ןָאד





 טצַארקעג ךיז ךָאד

 עיורג-לקנוט ןייז .דרעפ ןייש ַא רעייז ןעוועג זיא ַאשזידַארָאד רעד

 ןוא זדלאה רעגנַאל ,טלַאטשעג ךיוה ןייז ,טברַאפענפיוא ךעלעדער ןיא ,לעפ

 .רעװײבַא טשינ זיא רע זא ,טגאזעג תודע ןבָאה סיפ עניד

 ןייז :טרָא ןכיוה א רָאג ןופ טמַאטשעג עקאט רע טָאה ןתמארעדניא ןוא

 ךיז ָאד ,דנאלגנע ןופ שזא טרירגימיא ,ןרָאי טימ קירוצ ,לאמא טָאה עדייז

 ,רעדניק טאהעג ,ןכיילג ןייז ןופ ,ןרעדנעלננע ןא טימ ןעמוקעגנעמאזוצ

 .ייז ןופ רענייא זיא ַאשזידַארָאד סָאװ ,ךעלקינייא

 ערעדנַא וצ ךיילג טשינ זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה ָאשזידַארָאד ןוא

 טנַאּפשעג ןעגנאגעג ןיא רע ןעוו ,טנאקרעד דלאב ןעמ טָאה סאד .דרעּפ

 -טוג א ייב טפיוקעג םיא טָאה רעכלעוו ,טסינָאלַאק םייח ייב יקלוס ןיא

 .ןראפוצסיורא סאוו טימ לָאמא ןבאה וצ ,םעד בילוצ רָאנ עקאט ,רעציזַאב

 ּפָאק םעד ,קידנרירנא טשינ דרע יד טעמכ סיפ יד טימ ןפראוו טנעלפ רע

 א ןוא זָאנ רעד טימ ןכרָאנש טייקיניילק רעדעי ייב ןוא ,ןסירראפ ןטלַאה

 .טייז רעד ןיא ךיז ןוט ףרַאװ

 ,ארערטָאּפ ןיא ןזָאלּפא ןוא ןענַאּפשסיױא םיא טנעלפ'מ ןעוו ,ןוא

 רע טנעלפ דלאב רָאנ ,טָארט ןטושּפ א ןיא ןפיולקעווא תליחת רע טנעלפ

 ,ריפ עלא ףיוא ןעגנירּפש ןוא ,דרע רעד וצ זיב טעמכ ,ןניובּפארא ּפָאק םעד

 עטשרעטניה יד טימ ןפראוועג ,ּפָאלַאנ א ןיא קידנפיולקעווא ,רעהכאנ ןוא

 .גָאטליואוװ םענעגייא ראפ ,ךיז יוזא טַאלג ,סיפ

 טסָארּפ ,ןיילק א טעשַאּפעג ךיז טָאה ָארערטָאּפ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןעמ טָאה ,רעטיור-לקנוט א ןעוועג זיא רע לייוו ,ןוא ,עשזָאירק א ,לדרעפ

 .ָאניַאס --- ןפורעג םיא

 ירפ-ץנאג .טעװערָאהעג רעטיב רעייז דימת טָאה ָאניַאס רעד טָא ןוא

 ןבעגעג ,ןקלעמ םוצ לארָאק ןיא תומהב יד ןבירטראפ םיא טימ ןעמ טָאה

 ,סעטערָאק יד ןסיגנָא ,ןטרָאג םעד ןסינאב וצ ,רעסַאװ ךעלסעפ ןּפעלש

 -סיוא ןרעוו טגעלפ ךייט רעד ןעוו תומהב יד ראפ ןעקנירט םוצ ןייז לָאזס
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 טפראדאב טָאה'מ ןוא ןסירענּפא ךיז טָאה קירב יד ןעוו ,רעדא טנקורטעג

 א טימ ןעוועג זיא סאוו ,לעפ א ףיוא ,דרע טּפעלשעג רע טָאה ,ןטכירראפ

 ןוא ךעלבלעק יד ןראּפשראפ -- טכאנראפ ,ןדנובעגנָא טייז רעד ייב קירטש

 .ןטעברא עכלעזַא ךָאנ ןוט ןוא ,שיילפ ךָאנ ןוט-ףיול א ןטלעז-טשינ

 ןוא ?טָאז םעד ןעמענּפארא םיא ןופ טגעלפ'מ ןעוו ,טעברַא רעד ךָאנ

 רעד טימ ןוט רעטיצ א עטשרע סָאד רע טגעלפ ,ארערטָאּפ ןיא ןזָאלּפָא

 יאּפ --- רעהכַאנ ,ןפראווּפארא סעּפע ךיז ןופ ןלעוו לאז רע יוװ ,?עפ רעצנאג

 -נייא עקנילָאװַאּפ ,טרָא ךייוו א ןכוזסיוא ,טירט עכעלטע ןייגּפָא ךעלעמ

 -סיוא ךיז ,ןזָאלּפָארַא ךיז דרע רעד ףיוא ץכערק א טיט ןוא ינק יד ןגיוב

 ןכאמ ןוא ּפָאק םעד ןביוהפיוא םורא עלייוו א ןיא ,ןרנּפ םוצ רָאנ יוװ ,ןעיצ

 -ורּפ ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעשטאקרעביא ךיז ןלעוװו לאז רע יוװ ,יוזא

 -אב טנעקעג טשינ לָאמנייא ןייק טָאה רע רעבָא ,לָאמ עכעלטע סָאד קידנריב

 רעהכאנ רע טנעלפ .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעשטאקוצרעביא ךיז ן{זייוו

 רעצנאג רעד טימ רעטיצ א ןבענ רעדיוו ,טמעשראפ יװ ,ןביוהפיוא ךיז

 ןופ ןייז וצ טּפעלקענוצ ךיז טָאה סאוו ביוטש םעד ןעלסיײרטוצּפָא ,לעפ

 ּפָאק ןטימ ,ארערטָאּפ ןיא ןייג ןזָאל ךיז ןוא ?עפ רענערָאװעג סָאנ סייווש

 ...טלעוו רעצנאג רעד ףיוא זנורב יוװ ,קירעיורט ,ןגיױבעגּפָארא

 ןצנאג ןפיוא שינעסייב ןימ א ןלאפאב םיא טנעלפ ביוטש םנופ רָאנ

 ,לטָאז םנופ ןבירענּפא ןעוועג זיא סאוו ,ןטור ןפיוא טּפיוהרעכביא ,רעּפרעק

 רענייא זא ,ךיז טריפ דרעפ ןשיווצ יו ,טלָאװעג םיא ךיז טָאה ןצַארק ןוא

 ןעוועג רעבָא זיא ַאשזידַארָאד .םיא טסייב'ס ןעוו ןרעדנַא םעד ןצַארק לָאז

 ןעוו-ןטלעז םיא טָאה םעד רעסיוא ןוא ,ןאניאס טימ ןצַארק וצ ךיז ץלָאטש וצ

 ..,טוג יוזא ןעגנאנעג ךָאד זיא םיא -- ןסיבעג

 זיא סאד .ןעוועג טשינ ארערטַאּפ רעד ןיא ןענייז דרעפ ערעדנא ןייק ןוא

 ייב ייז ןבָאה וצ דימת ידכ ,דרעפ ייווצ ראפ גנומיוצּפא עניילק א ןעווענ

 .טנאה רעד

 -וצרעביא טשינ שממ ,ןטארטעגוצ ןיוש טָאה ןָאניאס ןעוו ,לָאמנייא

 ךיז רע טָאה ,לאמנייק ךָאנ יו שינעסייב א טּפאכעגנָא םיא טָאה'ס ,ןגָארט

 ןוא ץרא ךרד סיורג טימ ןָאשזידַארָאד וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא טלעטשעגנייא
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 לע דלאע פ יעש ײ ד ייא ףירה א

 ןָאשזידַארָאד ייב ןקור םעד ןייצ יד טימ ןעמונעגנָא ,טאקילעד ,לדייא טָאה

 :טדער רענייא יו ,ץַארק א ןבעגעג ןוא

 רָאנ שטָאכ ,ץארק א רימ ביג ,רימ טסייב ַאד-ִא טקנוּפ ,ָאדדָא-טָא ---

 !ררעפ רעסיורג ,ָא ,ךיד טעב ךיא ,רעמ טשינ ןוא ,ץארק ןייא

 -יא טנאקעג טשינ טָאה רע .ןסָארדראפ קראטש סָאד טָאה ןָאשזידַארָאד

 ךיז לאז סאוו ,לדרעפ םעניימעג ,םעניילק אזא ןופ הּפצוח יד ןגארטרעב

 טיירדעגסיוא ךיז ,טכארטעג טשינ רס ןייק רע טָאה --- םיא טימ ןצַארק ןלעוו

 יד ןיא רָאפראפ אזא ןבעגעג םיא ןוא ןאניאס וצ סיפ עטשרעטניה יד טימ

 עלא ןזיוועג ,ּפיל עטשרעביוא יד טעשטַאקראפ שזא טָאה ָאניַאס וזא ,ןייצ

 ראפ ,למיה ןראפ ןנָאלק טלָאװענ ךיז טלָאװ רע יו ,ףיורא ?למיה םוצ ןייצ

 ןוא ,ןוטעג םיא ןיא טָאה ,דרעפ א ךיוא ,ןכיילנ א סנייז סאוו ,טכערמוא סָאד

 ...םיא ןופ דרעפ רערעסערג א זיא רענעי לייוו ,ראפרעד רָאנ

 -ַאּפ רע זיא ,ןעמוקאב טשינ רעפטנע ןייק למיה ןופ טָאה רע לייוו ,ןוא

 -ניא רָאג קידנסעגראפ ,ארערטָאּפ קע ןטייווצ םוצ ןעגנאגעגקעווא ךעלעמ

 .שינעסייב ןיא ןצנַאנ

 ךיז ןבָאה ןטייווצ ןטימ רענייא סאוו ,טייצ א קעווא זיא יוזא ןוא

 .טנגעגאב טשינ טעמכ

 :סָאװ טָא ןפערט רעבָא ךיז ףראד

 טנַאּפשעג ,געוו ןטייוו א ןופ ןעמוקעג זיא ַאשזידַארָאד ןעוו ,לָאמנייא

 קעווא ,טזאלענּפָא םיא טָאה'מ רָאנ יוװ ,רע זיא ,רעטציוושראפ א יקלוס ןיא

 טימ עלופ ,סעטערָאק יד וצ ,קידנענירּפש ןוא קידנצנַאט ,רעגייטש ןייז ףיוא

 ןיא -- טראד ןופ ןוא ןעקנורטעגנָא קַאמשעג ךיז טָאה ,רעסַאװו עשירפ

 ,טדַאשראפ סיוא טזייוו םיא טָאה ,רעסַאוװ עשירפ ,עטלַאק סאד .ָארערטָאּפ

 טשינ טעמכ ךיז טָאה רע זא ,יוזא ,ןראוועג ןלָאװשעג סיפ יד םיא ןענייז

 -עג ,ןעקנורטעג טשינ ,ןסעגעג טשינ םעדכָאנ טָאה רע .טרָא ןופ ןריר טנאקעג

 .טזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןטימ ןענַאטש

 רעגנירג ?סיבא וליפא םיא זיא'ס .נעט עכעלטע רעבירא ןענייז סע |

 רעבָא ,ןעקנירט ,ןסע ןעמונעג ,ןּפעלשמורא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ,ןראוועג

 -כָאנ ןוא רעגָאמ קרַאטש ןראוועג זיא רע .ןוטעג ייוו ץלא םיא ןבָאה סיפ יד

 רייר ןייק ןיוש זיא יקלוס ןיא ןענַאּפש ןופ .סופ עטשרעטניה א טּפעלשעג
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 יי ם6ר:ע'ד 2 עוב .(ה.ו'נ'ב

 ןביוהעגנָא םיא טָאה'מ סאוו ,ןעוועג זיא עטסגרע סָאד רָאנ ,ןעוועג טשינ

 .ךעלבלעק יד ןרַאּפשראפ ,רעסַאװ ןּפעלש וצ ,טעברַא רערעבערג וצ ןעמענ

 ןופ ןוא ןצנַאלג וצ טרעהעגפיוא טָאה לעפ עיורג-לקנוט סַאשזידַארָאד

 ,רעקראטש לָאמ א סאוו ,שינעסייב א ןּפַאכנָא םיא טנעלפ טייצ וצ טייצ

 .ןענופעג טשינ טרָא ןייק טושּפ ךיז טָאה רע

 םיא טגעלפ רענעי ,ןפערט טשינ טעמכ ךיז רע טגעלפ ןאניאס טימ

 טייוו טשינ רענייא טעשַאּפעג ךיז ןבאה ייז ןעוו ,לאמנייא רָאנ .ןדיימסיוא

 ןיוש זיא סָאד ןוא טננענאב ןקילב יד טימ ךיז ייז ןבָאה ,ןטייווצ םנופ

 ...ןייטשראפ וצ ריז גונעגנ ןעוועג

 רענייא סעקסיּפ יד טימס ןלאפענפיורא ייז ןענייז עקַאט דלאב ןוא

 ,ןטייווצ ןפיוא

 טפאשביל טימ טָאה סאוו ,ַאשזידַארַאד ןעוועג זיא רעטשרע רעד

 טָאה עבלעז סאד .ןקור סאניאס ףיוא ןייצ יד טימ ןיינמורא גנירנ ןעמונעג

 יד וצ רעבירא ייז ןענייז דלאב .ןקור סאשזידַארָאד ףיוא ָאניַאס ןוטעג ךיוא

 .רעטרע ענעדיישראפ ףיוא טרָאד ןופ ןוא סעווירג

 :טעשזריהעגוצ ליטש טָאה ַאשזידַארַאד

 לאמא ןיב ךיא סאוו רעלעפ םעד ראפ ,אניאס רעביל ,ייצראפ ---

 ןענייז עלא ...דרעפ א יוװ רעמ טשינ ךָאד זיא דרעפ א !ןעגנאגאב ריד ןגעק

 ,רעקרַאטש עלעסיב א ...יוזא ,יוזא ,יוזא טָא .,.דרע סטָאג ףיוא דרעפ רימ

 -עג ענבירד ןוא ליטש רעד ןיא רעטייוו ַאשזידַארָאד טָאה -- ...רעקרַאטש

 ...ןעוועג היחמ טושּפ ךימ טסָאה ..!יה-יה-יה-יה --- טעשזריה
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 ָאניַאס

 ןייק טאהעג טשינ ,טלַא ןראוועג ,ןרָאי יד ןיא ןעמוקענ זיא אניאס ןוא

 ,ןטעברא רעמ טנאקעג טשינ ןוא ןייצ

 -ןצפופ א ּפֶא טבעל סע ןעוו ,ררעפ ןדעי טימ טפערט סָאד ,אלימ

 סאוו ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה קילגמוא טסערג ןייז רָאנ .רָאי קיצנַאוװצ

 .ןטעברא טנַאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רע

 עלא ןבירטעגנעמאזוצ טָאה'מ .רעטניוו בױהנָא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,גולּפ ןיא ןענַאּפש וצ ייז ןופ עכלעוו ,ןקוקוצרעביא ,"לַארָאק,, ןיא דרעפ

 א ןיא רעדנוזאב ןענַאטשעג רע ןיא ,םיא וצ ןעמוקעג זיא'מ ןעוו ןוא

 עטשרעטניה יד ,עטרערטרַאפ --- ןגיוא יד ,טזָאלענּפָארַא ּפָאק דעד ,לקניוו

 יירד ףיוא רע זיא ןענַאטשעג ןוא ,ןעגנאהעגנּפָארא קראטש םיא ןיא ּפיל

 זילב ,ןטפולרעדניא ןטלאהעג רע טָאה ,עטשרעטניה א ,ענייא --- סיפ

 .עטיּפָאק ץיּפש רער ףיוא טרַאּפשעגנָא

 -סיורא םיא ןסאלשאב ןעמ טָאה ,עזָאּפ אזא ןיא םיא קידנטכַאדטַאב

 ;סַאג רעד ףיוא ןכיירטוצ

 .ןסע סאד טשינ ןיוש טנידראפ רע --

 ןופ רעיױוט םעד טכַאמרַאפ ןוא ןבירטענסירא םיא ןעט טָאה

 .ארערטָאּפ

 ,לייוורעד ףיוא ךיז יוזא רָאנ זיא סָאד זא ,טניימעג רע טָאה תליחת

 -ייב ףיוא ?אראק ןיא ןרַאּפשראפ :;ןוט רעירפ םיא טימ טפָא טנעלפ'מ יו

 -וצניירא ירפרעדניא םיא טימ ידכ ,קירטש א ףיוא ןדניבוצ רעדא טכַאנ

 .תומחב יד ןביירט

 ןיא טקוקעגניירא ןוא רעיוט טייז רענעי ןופ ןייטש ןבילבעג רע זיא

 .ָארערטָאּפ

 םיא טָאה'ס ןעוו ,ןוא טכַאנ א טימ גָאט א ןענַאטשעג רע זיא ױזַא

 טעוו רשפא ,ּפָאק םעד ןגיובעגנָא רע טָאה ,ןרעגנוה ןביוהעגנָא טוג ןיוש

 ;ןעוועג טשינ זָארג ןייק רעבָא זיא געוו ןפיוא .לזערג א סעּפע ןעניפעג רע
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 טקסט רעד 'נ ע ב .דוו ב

 וצ ל?ליומ ןיא טשינ רעבָא ,ןסקאוועג סעּפע ַאי ןיא געוו ןופ טייז רעד ייב

 ראפ טשינרָאג ,ערַאד ,עטראה וצרעד ןוא סרעכעטש טימ לופ ,ןעמענ
 ,ןייצ ענייז

 קידנכוז ,דרע רעד ייב ּפָאק ןטימ ,רעטייוו ןענַאּפש ןעמונעג רע טָאה

 ּפָאק םעד טָאה רע ןעוו ,רָאנ .ןענעלוצרעטנוא ץראה סָאד סעּפע טימ

 .ארערטָאּפ רערעדנא ןא ןבענ ןעוועג ןיוש רע ןזיא ,ןביוהעגפיוא רעדיוו

 ,ררעפ עיינ ,רעמינּפ עיינ ןעזרעד טראד רע טָאה ,קינייוװעניא טקוקעגניירא

 טָאה אניאס .עשַאּפ רענירג ףיוא טעשַאּפעג ךיז ןבָאה ייז .עטנאקאבמוא

 ,ןביוהענפיוא ּפעק יד ןבָאה ענעי ,ןוטעג-ףור א ,עשזריה ןליטש א ןבעגעג

 .ןעשַאּפ ןעמונעג ךיז רעדיוו ןוא טקוקעגנא עלייוו א םיא

 .רעטייוו קעווא זיא ָאניַאס ןוא

 ןוא ,רעדלעפ יד ןשיווצ ןטייז עלא ףיוא טלייטעצ ךיז ןבָאה ןגעוו יד

 ןעזעג רע טָאה םוטעמוא --- ןיינ לאז רע ןיהואוו סנייאצלא ןעוועג זיא םיא

 רע טָאה ןוא ,טעשַאּפעג ךעלטימעג ךיז ןבָאה תומהב ואוו ,עשַאּפ ענירג

 טקוקעגנָא קילב ןשהמהב טימ קיטליגכיילג םיא ייז ןבאה ,ןוטעג ףוד א ייז

 .ןוטעג סרעייז דיז רעטייוו ןוא

 טּפעלשעגמורא םיוק ךיז טָאה רע .געט עקינייא רעבירַא ןענייז יוזא

 טָאה םיא סאוו ,ןעוועג זיא עטסגרע סאד רָאנ ,רעגנוה ןוא טייקדימ ןופ

 ךאד רָאנ ,טאהעג טשינ טַאז-צ ל?אמנייק רע טָאה ןסע .טשרָאדעג רעייז

 רָאנ ,רעגנוה ןופ ןבראטש וצ טשינ ףױא ,ןענופעג ליפ יוזא רע טָאה

 ןּפיל יד טשינ וליפא ,ןעמוקאב טנאקעג טשינ ןפוא םושב רע טָאה רעסאוו

 .ןצענַאב וצ

 ואוו ,רעדלעפ יד ףיוא ןגיוא יד ןביוהפיוא טגעלפ רע ןעוו ,לָאמטּפָא

 רעד ןגעק טלניּפשענּפָא ךיז ןגיוא ענייז ראפ ןבָאה ,ןעגנאגעגכרוד זיא רע

 טייג לָאמעלא יװ ןעזעג טָאה ןוא רעסאוו ןרעטיול טימ ןכייט עסיורג ןוז

 טימ זיולב ךייט ןיא ןיירא קיטכיזרָאפ-ךעלעמַאּפ טייג ,דרעפ רעדנא ןא וצ

 םעד ּפארא טגיוב ,עטָאלב ןיא ןרימשראפ וצ טשינ ךיז ,סיפ עטשרעדעט יד

 טגעלפ ָאניַאס .רעסאוו סאד טריראב רע סאוו םיוק --- קסיּפ ןטימ ןוא ּפָאק

 ,ךעלדער-רעסאוו ןרעוו טקנירט סאוו דרעפ םנופ ליומ םורא יוװ ,ןעז וליפא

 ךעלעדער ענעריױבעג-סָאװ-רָאנ ,עניילק ,עיינ יד ןוא ,ערעסערג-?ָאמַא-סָאװ
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 רע דקע פ רעש יי ה יא  ףאי וא

 ןוא רעסערג לָאמ א סאוו ןרעוו סאוו ,עסיורג יד ןגאירעד וצ ךיז ןסיילפ

 ןעוו ,ןוא .ךייט ןצנאג ןפיוא טעמכ ךיז ןטיירּפשראפ ייז זיב ,רעסערג

 ןיא קירוצ ליומ ןופ טניר ,ּפָאק םעד ףיוא רע טביוה ,ןָא ךיז טקנירט רע

 סאוו רָאנ ,קרַאטש סע טניר תליחת ;רעסַאװ ענעגנולשראפ טשינ סָאד ךייט

 יד ןוא ןּפָארט עקיצנייא ּפָארַא רָאנ ןלַאפ'ס זיב ,רעקינייוו ,רעניד לָאמ ַא

 ךָאנ ןגָאי ,ךיז ןטיירּפשראפ וצ ףיוא טשינ ןרעה רעסאוו ןפיוא ךעלעדער

 ...ערעדנא סאד סנייא

 רע יוװ ,גנוצ רעד טימ ןוא ליומ ןטימ ןכאמ טלאמעד טגעלפ ַאניַאס

 ייב ּפָארַא טרָאד ןעניר סָאװ ,רעסַאװ סנּפָארט יד טימ טקעלַאב ךיז טלָאוװו

 ןיא םיא ייב סאוו ,ךייט ןסיורג םעד ןופ ייברעד קידנטכארט ,דרעפ םענעי

 סאוו רעד ןעוועג זיא רע ואוו ןוא ןסקאוועגפיוא זיא רע ואוו ,ארערטַאּפ

 .ךייט םענעי וצ קירב יד ןכאמ ןפלאהעג טָאה

 יו ןיוש רע טלאוו ,טנגערעג שטָאכ טלָאװ !רעסַאװ עלעסיב ַא ,ךַא

 .רעסַאװ ּפַאק א ןוטעג-קעל א זיא טשינ'ס

 ,ָאניאס ןוא דרעפ ףיוא ןטיירכרוד ךעלגניא טּפָא ןגעלפ געװ ןפיוא

 ,שטייב א טימ ןגירק טגעלפ ,טנַאה רעד רעטנוא ןענַאטשעג דימת זיא סאוו

 א רָאנ טָאה ,טמורקראפ טשינ וליפא ךיז טָאה רע ןוא ,ןקעטש א טימ

 ,ןייטש ןבילבעג רעטייוו ןוא לעפ רענעכָארקעגּפא רעד טימ ןוטעג-רעטיצ

 ...ןעמ טניימ םיא טשינ יוװ ךיילג

 רע ןיא ,ןטייווצ םוצ רעיוט ןייא ןופ קידנעשזדנַאלבמורא ,לאמנייא

 -טָאּפ רענעזעוועג ןייז וצ ,םייה רענעזעוועג ןייז ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעגנָא

 ,ןיירא ארערטָאּפ ןיא ,רעיוט ןרעביא ּפָאק םעד טגיילעגרעבירא טָאה ,ארער

 -מוא טינ וליפא ךיז ןבָאה ענעי .ענעגייא ענייז וצ טעשזריהעג ליטש ןוא

 ,שיררעפ טקוקעג ,ןביוהעגפיוא ּפעק יד ָאי סעּפע ןבאה עקינייא ,טקוקעג

 .ןעשַאּפ ךיז ןעמונעג רעטייוו ןוא טשודיחראפ

 .ןראפעגכרוד זיא רעטייר א :טנפעעג רעיוט רעד ךיז טָאה ל?ייוורעד

 רעד .קינייוװעניא ןיירא ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא טלאוועג טָאה אניאס

 טּפאכעג טָאה אניאס ןוא רעיוט םעד טכאמעגוצ לענש רעבָא טָאה רעטייר

 ןיא ןראוועג רעטסניפ םיא זיא'ס זא ,טפארק אזא טימ ןייצ יד ןיא ץעז ַא

 :רעביוא יד טעשטַאקראפ ,ףיורא ּפָאק םעד ןסירראפ טָאה רע .ןגיוא יד



 י ?'םיריפ ה נלעיב " 'דוז היַּב

 ןופ םינמיס ,סעקנעּפ רַאֹּפ א טימ סעלסַאי עטיור ןזיוואב טָאה ,ּפיל עטש

 רעהכאנ ,ןענַאטשעג יוזא רע זיא עלייוו א .טולב ןיא ענעקנוטעגנייא ,ןייצ

 ןוא ,"'ןיינ --- ןיינ, ףיוא ,קירוצ ןוא ןיה ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמונעג

 ,טעקסרָאּפעג קרַאטש

 טולב סאד ל?ליומ םנופ םיא טָאה ןגיובענּפארא ּפָאק םעד קידנטלאה

 :ןעקנורטעג ךייט ןופ טָאה סאוו ,דרעפ םענעי ייב רעסַאװ סאד יוװ ,ןענורעג

 ,רעניד ,רעקינייוו לאמא סאוו רָאנ ,קראטש ןענורעג סע טָאה תליחת

 ...סנּפָארט עקיצנייא טעּפַאקעג רָאנ ןבָאה רעהכַאנ

 ןדעי טימ ,ןגעוו יד ףיוא טעשזדנַאלבעגמורא ָאניאס טָאה רעדיוו ןּוא

 .טּפעלשענמורא םיוק ךיז ,רערעגָאמ ןרָאװעג גָאט

 ,טסואוועג טָאה אניאס .טערַאמכראפ קרַאטש דךיז טָאה טכַאנרַאפ ַא ןיא

 -עקירב ,ןעגנירּפש ,ןפיולוצמורא טאטשנא ןוא ,ןענענער דלאב טעוו'ס זא

 טימ רָאנ טנגונאב ךיז רע טָאה ,ןגער א ראפ סע ןעוט דרעפ יװ ,ןעוו

 .ךעלנייוועג יו רעקיטסאה ?סיבא ןענַאּפש

 ;ןצראווש ןעמונעג ךיז טָאה ?מיה רעד ;ןלאפענוצ זיא טכַאנ יד

 רעפראש א טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ;ןראוועג רעטסניפ קראטש זיא'ס

 ךיז טָאה ןטייוו ןופ ;טכאנ רעד ןופ שינרעטסניפ יד ןטינשעגכרוד ץילכ

 דימ ,ןזאלבעג טָאה טניוו-ןופצ רעליופ ,רעמערַאװ א ;ןרענוד טרעהעג

 ןצנאגניא ךיז רע טָאה םיצולּפ ןוא ;םרוטש ןטימ ןעלגנַאר ךיז ליפ ױזַא ןופ

 .ןעוועג שאיס ךיז ןוא ןבענענרעטנוא ךיז ,טלעטשענּפא

 -עג טרעווילגראפ םיצולּפ טלאוו ץלא יוװ ,ליטש ןראוועג זיא ענר ַא

 טָאה טכַאנ יד ...טשינרָאג ףיוא ןעגנעה ןבילבעג ןוא טפול רעד ןיא ןרָאװ

 םעד וצ ,שינרעטסניפ רעד ןיא טרעהעגנייא ךיז ,םעטָא םעד ןטלאהעגנייא

 ...ןעמוקנָא דלאב ףראד סאוו ןכעלקערש ןוא ןסיורג

 עטרעטייאראפ ענייז טנפעעג ,ּפָאק םעד ןביוהענפיוא טָאה אניאס

 שינרעטסניפ רעד ןיא םעטָא םענעטלאהעגנייא ןא טימ טקוקעג ןוא ןגיוא

 .טכַאנ רעד ןופ

 -יוט ןופ ןכָאפ סאד יוװ טפול רעד ןיא ןרעה טזאלעג ךיז טָאה דלאב

 ,רעטנעָאנ ןעמוק ,טייוו-טייוו ץעגרע ןופ ןעמוק סאוו ?גילפ עסיורג רעטנז

 ענעלאפענּפא ,רמאז סעילאווכ עצנאג .ןקַאנק ןוא ןפייפ א טימ טיילגאב
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 ה עד ליע ם עש י ד ייוא ףהיױדא

 סנּפָארט עבָארג ;טפול יד טלופעגנָא ןבאה דלאוו ןטנעַאנ םנופ רעטעלב

 סאוו ,טראד ןוא ָאד ,רעטיש ,זייווקיצנייא ןלַאפ ןעמונעג ןבָאה רעסאוו

 .רעמע ןופ יוװ ןסיג ןביוהעגנָא טָאה'ס זיב ,רעלענש ןוא רעטכידענ לָאמ א

 ףיוא טיירדעג ךיז ,ןעניפעג טנאקעג טשינ טרַא ןייק ךיז טָאה ָאניאס

 ,רדסכ יוזא ןוא ,טיירדעגמוא ךיז רעדיוו ןוא ןַאּפש רַאּפ א ןבעגעג ,טרָא ןייא

 .ןייטש ןבילבעג ןוא רעיוט א ןיא ןנאלשעננָא ךיז טָאה רע זיב

 ,טניוו ןטלאק א ןופ ןבירטעג ,רעמע ןופ יו ןסאנעג טָאה ןנער רעד

 -עגּפארא ּפָאק םעד ,רענייב יד ןיא ןסעגעננייא םיא ךיז טָאה רעכלעוו

 דרע עסַאנ יד טעמכ טָאה ּפיל עטשרעטנוא יד זא ,יוזא ,דרע רעד וצ ןגיוב

 עטשרעטניה א ,עטרערטראפ ,עטכאמראפ-בלאה -- ןגיוא יד .טדידעגנָא

 -עגנָא עטיּפָאק ץיּפש םעד ףיוא ,רָאנ ,ןביוהעגפיוא ןטלאהעג רע טָאה סופ

 זיולב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעּפרעק ןצנאג ןטימ טרעטיצעג ןוא ,טראּפש

 .רעניינ ןוא לעפ

 ןעמונעג ןעקנאדעג ענעדיישראפ ךיז ןבָאה חמ ןשיררעפ ןייז ןיא ןוא

 :ןרעטנַאלּפ

 ןעמַאמ רעד ייב ןגיוזעג ,?קישָאל ןיילק א רָאנ ךָאנ ךיז רע טעז טָא

 ,ןפאלעגמורא געט עצנאג ,עשַאּפ עקיטפאז ,ענירג ןסעגעג ,ךלימ עמעראוו

 ,ןרעטניוו יירד טימ ןרעמוז יירד רעבירא ןענייז'ס ןעוו ;ןעגנורּפשעגמורא

 -נורּפשעג טלאמעד סע זיא רע יוװ ,ךא .טנַאּפשעג גולּפ ןיא םיא ןעמ טָאה

 יד ןבירטראפ ,רעסַאװ טּפעלשעג ,יירד ראפ טאהעג רע טָאה חכ ןוא !ןעג

 ...סעגערב יד רעביא רעסאוו טימ ?ופ ,ךייט רעד טייטש טָא ןוא .תומהב

 -עגנָא קירטש א טימ לעפ א ףיוא דרע טּפעלש רע ...קירב יד ןסירענּפָא

 לאמטפָא ןוא ןבירעגּפָא ?טָאז םנופ םיא זיא ןקור רעד ...טייז רעד וצ ןדנוב

 םיא טימ רענייק טָאה ךיז ןצארק וליפא רָאנ ,שינעסייב ַא ןא םיא טּפַאכ

 ...טלאוועג טשינ

 יוזא טליפרעד םיצולּפ ךיז טָאה ;ןטכארט טנאקענ טשינ רע טָאה רעמ

 -כרוד םיא טָאה סאוו ,ןגער םעד טשינ ,טלעק יד טליפעג טשינ רעמ ...טוג

 ןקראטש א ןוא רעּפרעק ןצנאג ןיא טייקדימ א טליפעג זיולב טָאה ,ןעמונעג

 .ןגיוב ןעמונעג םיא ךיז ןבָאה ינק יד .ןפָאלש םוצ קשח



 יי ק סו רקע ד טנױפעוװב הודו ף 8

 = = יש יח יי == -= == .טגיילעגרעדינַא ךיז טָאה רע

 ,ןעגנאגעגפיוא ןוז יד ירפ-ץנאג זיא ןנער םנופ ענעשאוועגסיוא ןא יוװ

 ןיא טלגיּפשענּפא ךיז ,טייקמעראוו רעכעלביל א טימ טלכייטשעג טָאה

 -ירג ןעזענסיוא ןבָאה רעדלעפ יד ךיוא .דרע רעד ףיוא רעסאוו ךעלכייט יד

 .ןניוצעג ןוז רעד וצ ךיז ןבָאה ךעלעזערג עגנוי .רעשירפ ,רענ

 ָאניאס יוװ ןעזרעד ,ןרָאפעגכרוד רעיוט ןכרוד ןענייז רעטייר ייווצ

 עטרעזעלנראפ טימ ,רעטצראטשראפ א עטָאלב רעד ןיא ןניוצעגסיוא טניל

 א .טלעטשענּפָא ךיז ייז ןבָאה ...עטָאלב טימ ?ופ ,ןפֶא ?יומ ןטימ ,ןגיוא

 :ןפורעגּפָא רענייא ךיז טָאה רעהכַאנ .ןגיוושעג ייז ןבָאה עלייוו

 םנופ קירב יד ןטכירראפ וצ ,דרע ןּפעלש וצ טוג ןייז'ט לעפ יד ---

 ...ןסירעגּפָא טכאנ יד טָאה ןגער רעד סאוו ,ךייט
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 וק עטיור יד

 םעד ,וק עטיור יד טייטש ,טניוו ןופ טלעטשראפ ,ןָאּפלאג םעד רעטנוא

 -רַאפ בלַאה --- ןגיוא יד ,טזָאלעגּפָארַא --- ּפָאק םעד ,ןגיובעגנייא --- ןקור

 ךיז טקוק ןוא טייז רעד ןיא ּפָאק םעד סיוא יז טיירד עלייוו עדעי .טכַאמ

 ףראד סאוו ,עלעבלעק סאד ךיז טפראוו סע יוװ ,טליפ יז ואוו ,ךיוב םוצ וצ

 טקערטש .,ןוז ןטשרע ריא ןיא ךיז יז טנאמרעד ייברעד .ןרעוו ןריובעג דלאב

 :ןעווער וצ ןָא טביוה ןוא זדלַאה םעד טיוא יז

 !ָאַאדָאדָאדָאמ !ַאדָאדָאמ ---

 סעּפע זדלאה ריא ןופ ןרעה ךיז טזָאל ,םעטָא םעד קידנעיצקירוצ ןוא

 קיטייוו טימ טשימעגסיוא ,ץכערק ןגנַאל א וצ ךעלנע ,ףייפ רענדָאמ ןימ א

 ,טפַאשקנעב ןוא

 ּפָאק םעד ּפָארא טניוב ,ןניוא יד בלַאה יז טכַאמרַאפ רעדיוו ןוא

 :ןעקנַאדעג עשהמהב ןיא ךיז טפיטראפ ןוא

 טָאה סאוו ,קילגמוא סאד ןסעגראפ טשינ לאמנייק לעוװו ךיא,, --

 ןסייו א טימ ,ןעוועג רעטיור א ךיוא ;ןוז ןטשרע ןיימ טימ ןפָארטעג

 רע זיא טנוזעג ןוא .ןח ?יפ ןבענענוצ םיא טָאה סאוו ,ןרעטש ןפיוא לטניּפ

 ,עצרוק ייווצ ןוא ,ןסקאוועג-טיירב !ןטַאט ןיא ןטָארעג ןצנאגניא ,ןעוועג

 ייצעג םיא ראפ ןבאה טננעג םנופ סעקיב עלא ,רענרעה עקרַאטש רעבָא

 סעּפע רעביא ךיז טָאה רע זא ,ןכַאמ לאמא ךיז טנעלפ סע ןעוו .טרעט

 ןעצ ןייז טגעמעג וליפא ייז ןבָאה ,לאראק ןיא םירבח ענייז טימ ןענופעג

 ןגעלפ ייז זיב ,ייז ךָאנ ןגָאיכָאנ ךיז ןוא ןעמוקייב עלא ייז רע טגעלפ ,קיטש

 .ןבעגרעטנוא ריז

 גיוט סאוו !ּפָא זָאל --- :םיא ייב ךיז ןטעכ ןפיולכַאנ םיא געלפ ךיא,,

 -סיוא טשינ סנייז טָאה רע זיב ,ןוא סנייז ןוט ץלא ךיז געלפ רע ןוא !ריד

 ןופ ןלעווק רימ ןיא טגעלפ ץרַאה סאד .טזאלענּפָא טשינ רע טָאה ,טריפעג

 !ןכעליירפ אזא ,ןטנוזעג אזא ,ןוז א ראפ קיב ַאזַא ןבָאה ,טייקיניילק א :תחנ

 .טייקבעליירפ ןייז ןטלאהעגנָא טָאה גנאל ףיוא טשינ רעבָא;



 6 קט ס רע ד נ ע ב .ב ו ר ב

 ןוז יד ,ןענירג וצ ןא רעדיוו ןביוה רעדלעפ יד ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד;;

 -ירפ ןצָארּפש טיינ ןעמ ואוו ,םוטעמוא ,ןעמיראוו וצ רעסעב . ןָא טביוה

 ןצראה ןפיוא ןוא ;קעל א ןּפאכ וצ זיא םוטעמוא ;ךעלעזערג עגנוי ,עקניש

 ,ןעוועקירב שזא ךיז טסולנ'ס זא ,גנירג יוזא ךיז טליפ'מ ;ךעליירפ יוזא זיא

 ןיוש טייצ יד זיא ,ערעטלע ,זנוא ראפ ,אלימ ..,לסיבא ךיז ןעננירּפשכרוד

 ןעמאזוצ ךיז טמענ ;קידעבעל-רָאנ טרעוו רעבָא גראווגנוי ;רעבירא גנאל

 -גראב הרבח יד ךיז טזָאלעצ טָא ,טגנירּפש ,טעוועקירב ןוא הרבח עצנַאג ַא

 ,רָאר א טכאמ ןעמ ,ןייטש ןעמ טביילב םיצולּפ ןוא ,וצ ךייט םוצ ,ּפָארַא

 יד ןייא ןבָארג עקינייא .ןטייווצ ןנעק רענייא ריפ עלַא ףיוא טגנירּפש ןעמ

 ןוא רעטניהַא ףיוא ךיז רעביא דרע רעקיטש ןפראוו ,דרע רעד ןיא רענרעה

 ,ּפָאלַאג ןיא ךיז ןעמ טזָאלעצ רעדיוו

 תחנ ןבילקעג ,סנטייוו ןופ ןענַאטשעג ןענייז ערעדנַא ךָאנ ןוא ךיא;;

 .רעדניק יד ןופ

 טנייה יוװ ךָאנ סאד קנעדענ ךיא --- רעטייר ייווצ ןֵא ןעמוק םיצולּפ ,

 דרעפ יד ייז ןבָאה רעהכאנ ,ךעלעמַאּפ ןראפעג ייז ןענייז סגנאפנא --

 -ענ ,לאראק ןיא גראווננוי עצנַאנ סָאד ןבירטראפ ןוא ּפָאלַאנ ןפיול טזָאלעג

 -ענּפָא ןבָאה ,דרעפ יד ןופ ּפָארַא רעטייר יד ןענייז ,לאראק םוצ ןעמוק

 ףיילש א טימ ,ןטכַאלפעג רעדעל ןופ ,קירטש עבָארג ןעלטָאז יד ןופ ןדנוב

 זיא ל?אראק ןיא .ּפעק יד רעביא ייז טימ ןעיירד ןעמונעג ןוא ,קע םייב

 -ענ ךיז ןבָאה עקינייא ,ןטייז עֶלַא ןיא יירעפיול א ,יײרעּפוטש א ןראוועג

 טָאה רענייק ;:טכאמראפ ןעוועג זיא רעיוט רעד רעבָא ,רעיוט םוצ ןפרָאװ

 ןעיירד ןייא ןיא ןטלאהעג ןבָאה רעטייר ייווצ יד ןוא .סיורא טנַאקעג טינ

 ךיז ןוא ּפָאק סנוז ןיימ ףיוא ןלאפעג ןיא ענייא זיב ,קירטש יד טימ

 ןעגנורּפשעג זיא ,ןפראוועג ךיז טָאה רע .רענרעה ענייז םורא ןגיוצראפ

 ךיז טָאה ,רעבָא ,דלאב .קירטש םנופ ןרעוו זיול טלאוועג ,ןטייז עֶלַא ףיוא

 זיא רע .סיפ עטשרעטניה ענייז םורא טיירדענמורא קירטש רעטייווצ א

 םורא ןנַאלשעגסיורא טָאה םיוש ַא ,טעװערעג טָאה ,ןעגנורּפשעג רעמכַאנ

 ךיא בָאה ,ןעזרעד סאד בָאה ךיא זא .גנוצ יד טראּפשעגסיורא ןוא ליומ

 ןענָאק םיא ךיא לעוװו רשפא ,ןיירא טלאוועג ,לַארָאק םורא ןפיול ןעמונעג

 רע .ןעווער ןיימ ,ןפיול ןיימ טסיזמוא ןעוועג זיא'ס רעבָא .ןעוװעטַארּפָא
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 ריע ה לע פז שש יוד * א ף ײוא

 ןייטש ןבילבענ ןיב ךיא .עלעמעל א יוװ ,דרע רעד ףיוא ןנעלעג דלאב זיא

 .ףוס רעד ןייז טעוו סאוו ,טקוקענ ןוא עטרעטיצרַאפ א

 ךיז טָאה ןזייא קיטש א ואוו ,רעייפ א טנערבעג טָאה לאראק ןבענ,

 ןעמונעג סע רענייא טָאה ,רעייפ סָאד יוװ ןראוועג טיור זיא'ס ןעוו .טוקנעג

 א ןוא ,ךיור א ןעגנאגעג שזא זיא'ס זא ,לעפ ןייז וצ טשטעווקענוצ; טע ןוא

 יד ןיא ןסירעג ךיז טָאה ןעמאזוצ לעפ טימ שיילפ ענעטָארבעג ןופ חיר

 .ןיירא רעכעלדזָאנ

 ,ןוטעג עּפירט ןייק וליפא ךיז טָאה ,ןנעלענ זיא ,ןוז ןיימ ,רע ןוא,

 "ראפ טקירדעגסיוא ןבָאה סאוו ,ןגיוא עסיורג רַאּפ א טנפעעצ ראנ טָאה

 -ּפָא םיא טָאה'מ ןעוו ,ןוא ,רעקינייּפ ענייז וצ גנוטכאראפ ןוא גנולפייווצ

 באה ךיא זא ,גנורּפש אזא ןבענעג רע טָאה ,סיפ יד ןופ קירטש יד ןדנובעג

 רענרעה יד ןופ קירטש יד רעבא ,יירפ ןצנאנניא רע טרעוו דלאב ,טניימעג

 רעד ןוא רעטייר יד ןופ םענייא ןופ לטָאז םוצ ןראוועג ןדנובעגוצ זיא

 טָאה לאראק ןופ רעיוט םעד .ןביירטרעטנוא םיא ןעמונעג טָאה רעטייווצ

 ןפיוא טשרע .ןּפעלש ןעמונענ םיא ןבָאה רעטייר יד ןוא טנפעעצ ןעמ

 ןפראוועג ךיז טָאה רע .המחלמ עטכער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה דלעפ ןעיירּפ

 םיא ןבָאה סאוו טניה יד ףיוא ָאד ,רעטייר יד ףיוא ָאד ,ןטייז עלא ףיוא

 רעד ןיא ,עדרָאמ רעד ןיא ערעדנא ,קע םייב רענייא ,ןסיבעג ןוא ןסירעג

 טָאה ליומ םנופ ןוא ,טקעטשעגסיורא ןצנאנניא טעמכ ןעוועג זיא סאוו גנוצ

 ,ךיא ןוא ...טולב עמעראוו ,עטיור ,טשימעגסיוא טולב טימ םיוש א טצעזעג

 ,ןפָאלעג ןיב'כ :ךיז טוט רימ טימ סאוו טסואוועג טשינ בָאה ,עמַאמ עמירָא

 ,ןטייז עלַא ןופ ןשטייב טימ טלגָאהעג טָאה רימ ףיוא ןוא טעווערעג בָאה

 רעסיוא ןעזעג טשינ םענייק ןוא טליפעג טשינ ךאז ןייק בָאה ךיא רעבָא

 סאד ןוא טניה ןופ ןסיבעג ,ןגאלשעג ,טּפעלשעג טרעוו רע יװ ,ןוז ןיימ

 ..ןטייז עלא ףיוא טניר טולב

 ןסיורג א וצ ןעמוקעגנָא רעדיוו ןענייז רימ יוװ ,רָאנ קנעדעג ךיא,

 עצנאג ןוא טולב ןופ חיר רעקראטש א טליפעג ךיז טָאה'ס ואוו ,לַארָאק

 ץרַאה ןיימ .םוטעמוא טרעגלַאוװעג ךיז ןבאה רענרעה ןוא רענייב סעּפוק

 ןפראווראפ רעדיוו ןעמ טָאה ָאד .ןּפַאלק ןעמונעג רעקרַאטש ךָאנ טָאה

 רעד ףיוא ןגעלעג רע ןיא רעדיוו ןוא ,סיפ יד ףיוא ,ּפָאק ןפיוא ,קירטש
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 ויס סורד)עידימנזע ב ה ה .י ב

 -יא םיא ,ּפָאק םענייש ןייז ןוטענ ּפַאכ א קיטסאה טָאה רענייא .דרע

 ,ררע רעד ןיא ןבארגעגנייא ךיז ןבאה רענרעה יד זא ,יוזא טיירדעגנרעב

 -עגרעביא ענייז טימ .ףיורא ףיוא ןניוצעגסיוא ךיז טָאה זדלאה רעד ןוא

 ...ןעמַאמ ןייז ,רימ ףיוא ןקוק ןייא ןיא ןטלאהעג רע טָאה ןגיוא עטרעק

 טימ ןוא ?ברא עטעשטאקראפ טימ רענייא ןעמוקעגנָא זיא דלַאב

 ןפראש ןגנַאל א ןגָארטעג רע טָאה טנַאה רעד ןיא ;ןגיוא עטצַאלנראפ

 ,טלגיּפשעגּפָא רעסעמ ןיא ךיז ןבָאה ןוז רעד ןופ ןלארטש יד ;רעסעמ

 ...ןכָאטשעג ךימ ןוא ןניוא עניימ וצ טכיירגרעד

 -רעביא זדלאה םעד רע טָאה ,קירוצ ןוא ןיהא ,ךַאמ ןייא טימ ןוא,,

 ...ןטינשעג

 ןיא רעסַאוו'ס יו ,ץעז א ןבעגעג טָאה טולב סייה ,טיור םָארטש ַא;;

 טעּפוטעג ,ןייצ יד טימ טצירקעג באה ךיא .ןגער ןקרַאטש א ךָאנ ַאשזָארַא

 ןעמעלא טלאוועג ןוא דרע רעד ןיא רענרעה יד ןבארגעגנייא ,סיפ יד טימ

 ןשטייב יד טימ רלאב ךימ ןבָאה רעטייר עקיבלעז יד רעבָא ,ןטישראפ

 .ןבירטראפ

 חיר א טליפעג ןוא לרעייפ א טנערב'ס יו ןעזעג ךיא באה ןטייוו ןופ,

 .שיילפ ענעטַארבעג ןופ

 ףיוא ןעמוק טפָא ךיא געלפ ,גנוריסַאּפ רענעי ךָאנ טייצ קיטש ַא,

 רענרעה יד טימ ןבָארג ,ןעוועג טשינ טרָאד זיא רענייק ןעוו ,ץאלּפ םענעי

 ןוא ,טולב ענסָאנראפ סאד קידנכוז ,סיפ יד טימ ןרַאש ,דרע רעד ןיא

 ...ןקעמש ,ןקעמש

 יי יא יא יא א יא יא טולב סאד טנַאקרעד באה ךיא,

 ,ךיוב טייז רעד וצ ּפָאק םעד סיוא וק עטיור יד טיירד רעדיוו ןוא

 -ענ רלאב ףראד סאוו ,עלעבלעק סאד ךיז טפראוו סע יװ ,טליפ יז ואוו

 :ןעווער וצ ןָא טביוה ןוא זדלאה םעד סיוא טקערטש ,ןרעוו ןריוכ

 !ַָאדָא-ָאדָאמ !ָאדָאדָאדָאמ --

 א ורלאה ריא ןופ ןרעה ךיז טזָאל ,םעטָא םעד קידנעיצקירוצ ןוא

 ןוא קיטייו טימ טשימעגסיוא ,ץכערק ןננאל א וצ ךעלנע ,ףייפ רענדָאמ

 ,טפַאשקנעב
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 תומחנ



 א טא ר



 תומחנ

 טָאה --- רעבלעק ןוא יק ,סעקיב עגנוי ,ןסקָא --- תומהב עגנעמ עסיורג ַא

 -עגרעבירא ןוא ארערטָאּפ ןופ טױלּפ םענעטַארד םעד ןבענ טלמאזראּפ דיז

 רעכיוה טימ גרַאב רענירג א ןעזענ ךיז טָאה'ס ואוו ,טייז רענעי ףיוא טקוק

 .ןסקאוועצ ןייש ךיז טָאה סאוו ,ץייוו רעד ןעוועג זיא סאד .טקעדַאב עשַאּפ

 ןיא דלעפ עצנאג סאד .ןעוועג טשינ זָארג קעל ןייק זיא ָאדערטָאּפ ןיא רָאנ

 .ןעלצרָאװ עטנקורטראפ יוװ רעמ טשינ ןבילבענ ןענייז סע .טלעגרַאפ ןעוועג

 .טנגערעג טשינ טָאה סע זא ,גנאל ןיוש

 וצ ךיז ,לזערג א ןכוז ןעגנאגעגמורא תומהב יד ןענייז געט ענעצנאג

 ןראוועג ןגָאמ רעד זיא .ןכוז סאד ןעוועג זיא טסיזמוא רעבָא .ןקיווקרעד

 .ןלאפעגנייא ןטייז יד ,קידייל

 ןעקנואוועגרעבירא ייז וצ רעבָא טָאה טיולּפ םענעטָארד טייז רענעי ןופ

 -ניוו םעניילק א ןופ ןבירטעג ,ןטייז עלא ףיוא ךיז קידנגעוואב ,ןיייוו רענירג

 טלאוו רע יו ,קידנעקשוש ןוא קידנריטעקַאק ,ךעלעדנח קידנכַאמ ,עלעט

 :טגאזעג

 ןייא ,רעבירא טמוק ?קירעגנוה טנייז ריא !טייז ריא סאוו תומחב ,ייא

 טשינ טייז ,ןבעל'כ ..!תורצ ערעייא ןופ רוטּפ טרעוו ריא ןוא זיולב ןַאּפש

 ...תומהב ןייק

 טימ רעבירא ןקוק ,עטכַאמשראפ ןוא עקירעגנוה תומהב יד ןעייטש

 יד ןיא שזא ןכירקראפ ןוא סרעקעל עגנאל סיורא ןלעטש ,ןגיוא ענדעשז

 ןעגנערב ,טייז רעקניל רעד ןיא לאמא ןוא רעטכער רעד ןיא לאמא ,רעכעלזָאנ

 סאד רעביא ןעייק ,ןעייק ןוא ענעגנולשראפ-גנאל-ןיוש סָאד ףיורא קירוצ

 ...עטלַא

 .ןדנובעג ןענייז ייז .טשינ ייז ןענַאק ,טייז רענעי ףיוא ןייגרעבירא ,רָאנ

 סאד .רעזדלעה יד ףיוא ץלָאה רעקיטש עגנאל ןדנובעגנָא ייז ןגָארט עלא

 ךיז ןסיירניירַא טוװאורּפעג לָאמ ןייא ןיוש ןבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד זיא

 .ץייוו ןיא



 / ךיפה ע ריינע ב רו ו ב

 יד ןפָאלשענרעביא ןענייז ייז יווװ םעדכָאנ ,גָאט א ןיא ןעוועג זיא'ס

 ןצנַאג א ןכוז ןוא ןייגמורא ןופ ענעכָארבעצ ןוא עדימ ,עקירעגנוה טכַאנ

 ,ןביוהעגפיוא זייווקיצנייא ךיז ןבאה ייז .ןלופוצנָא ןגָאמ םעד סאוו טימ ,גָאט

 -ראפ יד ,רענייב יד טכיילגעגסיוא ךיז ,ןצכערק ןוא ןעּפָאס ןרעווש טימ

 .טָארט ייב טָארט ,ךעלעמַאּפ ןייג טזאלעג ריז ןוא ןגיוצעגסיוא סיפ ענעפָאלש

 יד טּפאלקענּפא ךיז ןבָאה ,ןעגנאגעגכרוד ייז ןענייז ארערטָאּפ עצנַאג יד

 .ןעלצרָאװ ענעקורט יד שטָאכ ןסיירסיורא קידנלעוו ,דרע רעד ןיא סעקסיּפ

 .ץייוו םוצ ןעמוקעגנַא ייז ןענייז קידנעייג יוזא

 ץלא ןוא ןעקנאדעג עשהמהב ןיא טפיטראפ ןענַאטשעג ייז ןענייז תליחת

 זיא םיוק רָאנ .םיוצ םענעטָארד םעד רעבירא ןעמ טייג יוזא יו ,טרעלקעג

 ,ןעגנורּפשעגרעבירא ,ןרעטש ןפיוא קעלפ ןסייוו א טימ קיב רעטיור א ,רענייא

 -עמש יד ןסע ןעמונעג ךיילג ןבָאה ןוא רעבירא םיא ךָאנ עלַא ןיוש ןענייז

 -על עננאל יד טלעטשעגסיורא ,ןעגנולשעג רָאנ טייקענ טשינ .עשַאּפ עקידעק

 ;טקילּפעגּפָא ןוא זָארג םייב ,טייז א ףיֹוא ?סיב א טגיילראפ ,סרעק

 !םורכ ---

 :ןטייז עלַא ןופ טרעהעג ךיז סע טָאה ױזַא ןוא

 ...םורכ ,טורכ ---

 ןרעדנא ןכָאנ זארג ?טניב ןייא טקילפעג ,טכאמענ ייז ןבָאה טירט עצרוק

 .ןטניה ןפיוא ןקע יד טניילראפ שזַא גָאטליואוו ןופ ןוא

 רעטייר א ןפָאלעגנָא ןיא סע .טרעיודעג טשינ רעבָא סאד טָאה גנַאל

 טימ .ןטייז עלא ףיוא ןדיינש ןעמונעג ןוא טנאה ןיא שטייב רעגנַאל א טימ

 ןיא ּפָאלַאנ ןלופ ןיא ןוא ןסירענּפָא ץייוו םנופ םיוק ייז רע טָאה ימ טיורג

 .ןבירטראפ לַארָאק

 ןוא סרעקעל עטלעטשענסיורא טימ ,עטעּפָאסראפ ,לַארָאק ןיא ןעמוקעג

 ץלאה קיטש גנַאל א ןדנובעגנָא םענייא ןדעי ןעמ טָאה ,ליומ םורא עניּפ

 .םיוצ םענעטָארד םעד ןכערב רעמ ןענַאק טשינ ףיוא ,זדלַאה םוצ

 .ןבירטראפ ָארערטָאּפ ןיא קירוצ ייז ןעמ טָאה םעדכָאנ

 .ץייוו םוצ רעבירא ןקוק ,ןעייטש ייז זא ,העש רָאּפ א ןיוש ,טנייה ךיוא

 .ןפלעה טשינ ךיז ןָאק'מ רָאנ
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 רעדלעמפ עש יד יא היו א

 קיבדָאשזיסָאר רעגנוי ַא טעװערעגסױרַא טָאה---!ָאדָאדָאמ !ַאדָאדָאמ ---

 .ןדנובעגנָא זדלאה ןפיוא ץָאלק ןסיורנ א טימ

 אזא ןגיוא יד רַאפ ןבָאה :ןראוועג טרעהעג טשינ זיא החיצר אזא --

 ..!רעננוה ןדייל ןיילא ןוא עשַאּפ ענירג ,ענייש

 ,סקָא רערעגָאמ ,רעטלא ןַא ּפֶא ךיז טפור -- !רעסעב ךַאמ ,ונ --

 ןיא וד ;ןעוועג ןרָאי ענייד ןיא ןיוש ןיב ךיא --- רענייב ןוא ?עפ זיולב

 ?ןכאמרעביא טלעוו יד וטסליוװ .ןָא דימת ןופ סע זיא ױזא-טָא ;טשינ ,עניימ

 טשינ -- ָאשזיסָאר רעד טרעפטנע -- ןכאמרעביא טשינ ,ןיינ ---

 -יוצ ןָא ,עיירפ א טלעוו א :ןעוועג זיא'ס יו ןכאמ קירוצ רָאנ ,ןכאמרעביא

 טרַאּפשראפ זנוא סע ןעמ טָאה טכער ןכלעוו טימ ?לייוו ...ןצינערג ןָא ,ןעמ

 טכאמעג ןעמ טָאה טכער ןכלעוו טימ ,ָארערטַאּפ רעקידייל רעד ןיא ,ַאד

 ןבראטש רימ ואוו ,ארערטָאּפ ןוא עשַאּפ רענירג רעד ןשיוװצ ,טנַאװ ידדָא-טָא

 ךיז ןעמענ ,זָארג ןסע וצ ןָא טשינ טייטש ייז סאוו ,תויח !?רעגנוה ןופ סיוא

 ,זָארג ןסע ייז ןלאז ...ןסיירוצסיורא ?יומ םנופ ןסיב םעד זנוא טכער סָאד

 טלעוו יד :ןעמעלא ראפ ןקעלק טעוו'ס ,השקשינ !טסולג ץראה רעייז ליפיוו

 ..!גונעג ןאראפ זיא זָארג ןוא סיורג זיא

 :טצעזעגראפ טָאה אשזיסָאר רעד ןוא

 יד ךיז ןרענלאוו רעדלעפ יד ףיוא םוטעמוא יוװ ,םֹורא ךייא טקוק ---

 -ענ טלעוװו רעד ןופ עגנוי ;רעטסעוװוש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןופ רענייב

 טייצ ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא ,רעבלעק עגנוי ,ןברָאטשעג רעגנוה ראפ ,ןעגנאג

 רעייז ןופ ךלימ עלעּפַאק סָאד וליפא ...ןסינעג וצ טלעוו רעד ןופ טאהעג

 ץלא טימ ,ררע יד ,תומהב עטוג ,טקנעדעג ..!וצ ייז ןעמענ טסורב סרעטומ

 יד .ןראוועג ןבעגעג ךיילנ ןעמעלא ראפ זיא ,דרע רעד ףיוא טסקאוו סָאװ

 ,...טכארטעגסיוא תויח עקיסיפ-ייווצ יד סע ןבאה ןעמיוצ ענעטלַאשרַאפ

 רעד עקורמ א רעדיוו טיג --- ,טסגָאז וד סָאװ תמא ץלא זיא'ס ,ָאי --

 :ןייגקעװא טשינ תמא םנופ ךָאד ןָאק'מ רעבָא -- סקָא רערעגָאמ רעטלא

 ...טייזראפ ךָאד יי ז ןבָאה םיוצ םענעטָארד טייז רענעי ןופ עשַאּפ ענירג יד

 ןסיגראפ ענייז ןגיוא יד ןוא ָאשזיסָא- רעד סיורא טעווער --- !ייז ---

 טפראוו ,רענרעה יד טימ דרע רעד ןיא טבָארג ,סעכ ראפ טולב טימ םיא דיז
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 הק שי הועי ד נהעאב רו י הייב

 דרע יד רע טרַאש סופ רעטשרעדעפ א טימ ןוא ךיז רעביא דרע רעקיטש

 ןוא ?טכאמעג סאד ןבאה ייז ?וטסגָאז ,?ייז,, --- רעטניהַא ףיוא ךיז רעטנוא

 םעד טָאה רעוו ?טגיילעגקעווא טרָאד תוחכ קינייוװ טסָאה ,סקָא רעטלא ,וד

 יד ,טּפעלשעג סענָארָאב יד טָאה רעוו ?ןסיירוצפיוא דרע יד ,טּפעלשעג גולּפ

 טכאמענ ץלא סאד ןבָאה ,תומהב ,ריפ ! ר י מ ?ןקעדראפ ֹוצ רענרעק

 זנוא רָאנ יו ,ןוטעג רעמ טשינ ןבָאה ייז .סייווש ןוא טולב רעזנוא טימ

 סיוא זנוא ןעייג תוחכ יד זא ,ןזיוואב לאמא ןבָאה רימ ןעוו ,ןבעגענ ןשטייב

 רעד ןיא ןביירטראפ זנוא ,גראב ןרעטנוא ךיז טלאהאב ןוז יד ןעוו ,רעדָא

 יד סאוו טימ ,ָאטשינ זָארנ ?סיב ןייק וליפא זיא'ס ואוו ,ארערטַאּפ רעננע

 טָאה'מ ןכלעוו ראפ ,ןעד רימ ןעגנאלראפ סָאוװ ןוא ...!ןשירפרער וצ תוחכ

 -נָא ןגָאפ םעד זָארג עלעסיב א ?ןדנובעגנָא זדלאה ןפיוא רעצעלק יד זדנוא

 רעבא ,רָאנ ןליוו ייז ליפיוו ,זָארג ןסע ייז ןלאז ..,רעמ טשינ ןֹוא ,ןלופוצ

 ןטלאהאב סע ןוא עשַאּפ ערעייט טימ ןניוטס עצנאנ ןגיילנעמאווצ טשינ

 תוחכ יד סיוא ןעיינ זנוא ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןעוו טסייוו חור רעד ףיוא

 ַאי ןיוש זנוא ןפראוו ייז ןעוו .טייקסטונ רעייז וצ זיא ייוו ןוא !רעננוה ןופ

 ןבאה זדנוא ןפראד ייז ?ייוו ,ראפרעד רָאנ ךָאד סע זיא ,עשַאּפ לסיב ַא וצ

 ןעוו ,ןוא ...טפארק רעזדנוא ןצונסיוא ,ןענַאּפשוצנייא גולּפ ןיא רעדיוו

 ,ןרָאי ערעזנוא וצ ייוו זיא טלאמעד ,ָא ,ןסע טַאז- וצ ןיוש זדנוא ןבינ ייז

 שיילפ רעזדנוא ןפראוו ,ּפָארַא זנוא ןופ לעפ יד וליפא ייז ןעמענ טלאמעד

 ,סעקסיּפ עטרעּפמולעגמוא ערעייז ןיא רעהכאנ סע ןּפוטש ןוא רעייפ ןיא

 ...שזַא ךיז ןקעלַאב ןוא

 :טרעפטנעעגּפָא ןוא טרעהעגסיוא ץְלַא טָאה טקָא רעטְלַא רעד

 םעד וטסקנעדעג רעבָא ,גולק רעייז טסטדער וד ,טכער זיא ץלא --

 עמאמ עטלא יד ךָאנ טייטש טָא ?ןרעמש ןפיוא קעלפ ןסייוו ןטימ קיב ןטיור

 ןעגנירּפש ,ןפיטש רימת טגעלפ ,ןעוועג רענולק א ךיוא .וק עטיור יד ,ענייז

 ?םיא ןופ ףוס רעד ןראוועג זיא סאוו ,ונ .טרעקעג טלעוו א רָאג טָאה ןוא

 ..!גולק-וצ ןייז טשינ ףראד'מ זא ,וטסעז ...גונעג ןוא טעליוקעג

 טימ םורא עלא ןענַאטשעג ,ןגיוושעג ןוא טרעהעג סָאד ןבָאה תומהב יד

 -רעביא ,טייקענ ןוא ,רעזדלעה ענעגיוצענסיוא טימ ,ןגיוא עטכַאמראפ-בלאה
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 רעד לע פ עש יה יא ףיו א

 טליפעג שזא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,ענעגנולשראפ גנאלדןיוש סאד טייקעג

 ...היר רעטכעלש א

 טקוקעג ,ןעור טנעקעג טשינ ןיוש טָאה ,טימרעדניא ,ָאשזיסָאר רעד רָאנ

 .ןגיוא ענעסַאנראפ-טולב טימ ןטייז עלא ףיוא

 רימ ןלאז :גָאז --- יאהוב םוצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה !רעטָאפ ,גָאז ---

 ?זנוא טימ וטסייג ?טנַאו יד ןכעוב

 ואוו ,טראד ןיינ ?עוו ךיא --- יאהוב רעד טלכיימש --- ?סייוו ךיא ---

 סאוו ,סעצעלעט ייווצ יד וצ ּפָאק םעד סיוא טיירד ןוא --- .ןייג ןלעוו ייז

 יד טזייוו ,ּפיִל עטשרעביוא יד טעשטאקראפ ,ןענַאטשענ םיא ןבענ ןענייז

 .טלכיימש ןוא ףיורא ןייצ

 ,ןיירא ּפָאק ןיא ןוטעג-ץעז א אשזיסָאר םעד טָאה טולב עצנאנ סאד

 יד טימ טצירקעג ,דרע יד רענרעה יד טימ ןבָארגעג רע טָאה רעריוו ןוא

 ןכָארבעצ ,םיוצ םענעטָארד םוצ ףרָאוװ א ןבעגנענ ךיז טעּפמיא טימ ןוא ןייצ

 .טייז רענעי ןופ ןעוועג דלאב ןוא ןטָארד יד ןסירעצ ,ּפולס א

 לסיב עטשרע סאד ןקילפעצּפא ןזיוואב טָאה רע רעדייא ךָאנ ,רעבָא

 טָאה ,רעירפ געט טימ סאוו ,רעטייר רעקיבלעז רעד ןפאלעגנָא זיא ,זָארג

 ןייק ןענַאװ ןופ ,ןיהא טריפעגקעווא םיא ןוא קירטש א םיא ףיוא ןפראווראפ

 ...ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ זיא המהב
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 רעה םוהי





 םותי רעד

 טשינ עקסַאל סמענייק וצ ןיוש ףרַאד רע ,רעסיורג א ןיוש רע זיא טציא

 -כארטראפ א ןייטש טביילב רע זא ,טפא ךָאנ ךיז טכאמ ,ךָאד רַאנ ,ןעמוקנָא

 קידנענאמרעד ,ןעקנאדעג ןיא ךיז טפיטראפ ןוא ּפָאק םעד ּפָארא טזָאל ,רעט

 סָאװ ןוא תורצ ןיא ןסקאוועגפיוא זיא רע יוװ ,ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא ריז

 ןצנאג ןרעביא רעדיוש א ךרוד םיא טייג ,ןייטשוצסיוא טאהענ טָאה רע

 ,רעּפרעק

 ןעזרעד לאמ ןטשרע םוצ טָאה רע ןעוו ,טנייה יוו ךָאנ סאד טקנעדעג רע

 -עג דנילב יוװ םיא טָאה ןוז רעד ןופ טכיל עקרַאטש יד .ןייֵש עקיטכיל יד

 זיא עמַאמ ןייז ;זָארג ןפיוא ןגיוצעגסיוא ,רעסַאנ ַא ןגעלעג זיא רע .טכאמ

 םיא ףיוא עביל רעכעלטרעצ טימ ןוא םיא רעביא ּפָאק ןטימ ןענַאטשעג

 .היחמ א ןעוועג זיא'ס זא ,רבא ןדעי טפעראוועג םיא טָאה ןוז יד ;טקוקעג

 רעד וצ טניואוועגוצ ךיז ןוא ,טנקורטענּפָא ?סיב ַא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןוא

 טלעטשעג ךיז רע טָאה תליחת .ןביוהפיוא טוװאורּפעג ךיז רע טָאה ,ןייש

 .קלח-רעטניה ןפיוא יוזא ןציז ןבילבענ ןוא ךעלפיפ עטשרעדעפ יד ףיוא

 ןוא ?סיפ טשרעטנוא ןא ךיז רעטנוא ןופ טּפעלשעגסיורא רע טָאה םעדכָאנ

 עלייוו א ךיז טָאה ,ריפ עלא ףיוא ןייטש ןבילבעג ןוא ,ערעדנא פאד דלאב

 ךָאנ ןענייז ךעלעקטיּפָאק יד ,ןניובעג םיא ךיז ןבאה ךעלסיפ יד ,טלקאוועג

 א ןבעגעג טָאה ,רעקראטש טליפעג ךיז רע טָאה רעבא דלאב ,ךייוודוצ ןעוועג

 ליטש םיא טָאה יז .ןעמַאמ רעד וצ טעילוטעגוצ ךיז ןוא ןטייווצ א ,ןַאּפש

 :ןגאז ןלעוו לָאז יז יו ,טעשזריהעגוצ

 סָאד ןשלח ריד רעק סע ,דניק ןיימ ,ןיירא ליומ ןיא סעּפע םענ --

 .,.לצרעה

 סרעטומ רעד ייב עלעדרָאמ ןטימ ןכוז ןעמונעג ,טגלאפעג טָאה רע ןוא

 טייררעגסיוא םיא וצ ךיז יז טָאה ,ןעניפעג קידנענָאק טינ ;סיפ עטשרערעפ

 טָאה רע .טגיילעגניירא ?יומ ןיא רעטייא םעד םיא ןוא טייז רעד טימ

 רעמ טשינ ןבעגעג רערעי ןופ טָאה ,עטייווצ א דלַאב ,עקּפיּפ א ןוטעגיּפַאכ ַא
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 יי ק 8 ר ע ד ; ע ב די וע הוי ב

 עלא ףיוא ןקוקמורא ןעמונעג ךיז ןוא ,טזָאלענּפא דלאב ןוא ,קעל א יוװ

 .ןטייז

 םיא ןופ ןוא רעדירב ערעטלע יירד ענייז ןענַאטשעג ןענייז ןבענרעד

 ,ררעפ ןענַאטשעג ןענייז לסיב א רעטייוו .ןעמונענּפארא טשינ גיוא ןייק

 .טשודיחעג ךיז ןוא טקוקעגנ םיא ףיוא ןגיוא עשידרעפ טימ ןוא סעּפַאקש

 ייז ןבאה ,וצ דלאוו םוצ ןזָאלּפארא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןוז יד ןעוו

 טירט ייב טירט סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא עמַאמ יד .ןייג ןעמונעג ץעגרע עלא

 .ךעלסיב-וצ קידנגנירּפשרעטנוא ,טייז רעד ייב ןפאלעג טעמכ זיא ר ע ןוא

 רע טביילב יצ ,ןקוקמוא ךיז ,ןייטש ןביילב עמאמ יד טנעלפ עלייוו עדעי

 יד ןעגנאגעגכָאנ ייז ןענייז ןטניה .ןעגנאגעג רעטייוו ןוא ,רעטניהַא טשינ

 .ךייט םוצ ןעמוקעגנָא ייז ןענייז יוזא .ענייז רעדירב ערעטלע

 טנגענ עצנאנ יד .טקעלּפטנא םיא ראפ טרָאד ךיז טָאה טלעוו עיינ ַא

 -ניא .טייוו-טייוו טעה ןקוק טנאקעג טָאה'מ ןוא עכיילג א ןעוועג זיא םורא

 טָאה ,טסאפעגנייא םַאר םענירג א ןיא ;ךייט רעד ןענַאטשעג זיא טימרעד

 ,דרעפ טעשַאּפעג ךיז ןבָאה םורא טייוו ןוא .טצנאלגעג ןוז רעד ןגעק רע

 םוצ דרעפ רעדנַא ןא ןעגנאגעגוצ זיא עלייוו עדעי .ךעלקעשָאל ןוא סעּפַאקש

 "אב סע טָאה קידנקנירט רָאנ ,רעסאוו ?סיב א ןוטעג ּפוז א טָאה ,ךייט

 וצ קסיּפ םעד קידנניילוצ טקנירט סאוו ,דרעפ א ךָאנ רעסַאװ ןיא טקרעמ

 -ַאוו ןיא סופ רעטשרעדעפ א טימ רע טעּפראש ,טקידנע סע ןעוו ןוא ,םענייז

 ...ןסעומשכרוד ריז ןוא טפאשטנאק ןסילש טלָאװעג טלאוו סע ךיילג ,רעס

 סנעי ןוא ,ענטומעלאק טרעוו ,טצירּפש ,טעילַאװכ ,ךיז טגעוואב רעסאוו סאד

 ...טדניוושראפ דרעפ

 םיא ,רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענייז ,טקרעמאב דלאב םיא ןבאה ךעלקעשַאל

 -וצ-ףיוא ןסייב ,ןליּפש ןעמונעג ךיז ןוא טנאקאב ךיז ,טקעמשעגמורא

 רע .ךעלסיפ עטשרעטניה יד טימ ןפראוו ,ןעוועקירב ,ןעגנירּפש ,טשרמולכ

 רע זיא ,ןראוועג קירעגנוה זיא רע ןעוו ,ןוא שימייה ןראוועג דלאב זיא

 םיא ןופ ןוא טעשַאּפעג טייוו טשינ ךיז טָאה עכלעוו ,ןעמַאמ רעד וצ ןפָאלעגוצ

 .ןגיוזעגנָא ךיז ןוא ,ןעמונענּפָארַא טשינ גיוא ןייק

 זא ,טקרעטאב טשינראג טָאה ןוא טכארבראפ געט ךס א רע טָאה יוזא

 ןעיינ ררעפ ערעדנא ןוא רעדירב יד ,עמאמ ןייז יו טייצ לקיטש א טניז ןיוש
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 ה ע דיזע פ .עשש יד יזאז ףיה א

 רעד ןיא ןקעמש ,ּפעק יד עלייוו עדעי ףיוא ןביוה ,עטגרָאזרַאפ םודא םעּפע

 ךיז יז ןקוק ןקילב עקירעיורט טימ ןוא ,ןשראפסיוא סעּפע ןליוו ,טפול

 טקור קילגמוא סיורג ַא זַא ,ןייטשרַאפ וצ גנוי-וצ ןעוועג ךָאנ זיא רע .רעביא

 טרעוו גָאט א סאוו זא ,טקרעמאב טָאה רֶע ןעוו ,טשרע .ייז ףיוא ןָא ךיז

 ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה ,רעטייא םעד ןיא ןעמַאמ רעד ייב ךלימ רעקינייוװ

 ךייט רעד זא ,טקרעמאב רע טָאה טלאמעד .ןופרעד הביס יד ןכוזכָאנ ,ןקֹוקוצ

 ןראוועג זיא ךייט םורא ,רעלעקנוט רעסאוו סָאד ,ןראוועג רענעלק סעּפע זיא

 ןענייז ,טייקנירג רעייז ןריואוועגנא ןבָאה רעדלעפ יד ןוא עטָאלב עסיורג א

 -עג ץראווש רַאג זיא רעטרע עקינייא ףיוא ןוא רעלענ לָאמ א סאוו ןראוועג

 רענעלק סעּפע זיא עמַאמ ןייז זא ,טקרעמאב קערש טימ רע טָאה ךיוא ,ןרָאוװו

 יד ...רעירפ סָאװ סאד טשינ סעּפע ,סיורא ריא ןקעטש רענייב יד ,ןראוועז

 ןריואוועגנא ןבָאה ,ןעשזריה ךעליירפ טרעהענפיוא ןבאה רעדירב ערעטלע

 ,רענייב ןוא לעפ עליוה ,ןראוועג רענָאמ קראטש ןענייז ,טייקכעליירפ רעייז

 םיוק עקינייא ,עטנראזראפ ןעגנאגעגמורא ןענייז ארערטָאּפ ןיא עֶלַא ןוא

 .טּפעלשעג ךיז ןבאה ייז סאוו

 טשינ זיא ךייט םוצ ,רעגרע ץלא ןראוועג זיא ,רעטייוו גָאט א סאוו ,ןוא

 .רעסאוו ענירג ?סיב א ןעוועג ךָאנ זיא טימרעדניא זיולב .ןטערטוצוצ ןעוועג

 טשינ סופ ןייק טָאה'מ זא ,טכידעג יוזא ןראוועג זיא םורא עטָאלב יד ןוא

 .ןּפעלשסיורא טנאקעג

 ךיז עקינייא ןגעלפ ,ןטארטעגוצ קראטש ןיוש זיא טשרָאד רעד ןעוו

 ייז זיב ,ריפ עלא ףיוא ןעוועקשטאר ,עטָאלב רעד ןיא ןייגניירא ,ןלעטשנייא

 -עגנא יוזא ןוא רעזדלעה ענעניוצעגסיוא טימ ,רעסאוו םוצ ןכיירגרעד ןגעלּפ

 ייז רעמ סאוו זיא ,ןיינסיורא קידנלעוו רָאנ ,רעסאוו ןקיצומש טימ ךיז טּפוז

 ןעקנוזעג יז זיא רעמ ץלא ,סופ א ןּפעלשוצסיורא טגנערטשעגנא ךיז ןבָאה

 ךיז ןוא ךיוב ןפיוא ןגיל ןבילבעג ןצנאגניא ןענייז ייז זיב ,עטָאלב רעד ןיא

 -סיורא ייז ןוא קירטש טימ רעטייר ןעמוק ןגעלפ .טרָא ןופ ןריר טנאקעג טשינ

 לייט רעטסערג רעד ;ןביוהפיוא ךָאנ ךיז ןגעלפ עקינייא .גערב ןפיוא ןּפעלש

 רעטייוו גָאט א סָאװ ןוא .קיבייא ףיוא ןגיל ןביילב טראד ןיוש טגעלפ רעבָא

 .דרעפ לָאצ ערעסערג א ךייט ןבענ ןגיל ןביילב ץלא ןנעלפ

 -ירא טגעלפ ,ךייט םוצ ןעמוקוצ גאט ןדעי טגעלפ עמאמ ןייז ךיוא
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 א יקח סז ריעי הי נזועא ב היו יה 'ב

 עטָאלב רעד ןיא סופ א ןקעטשניירא ,ןקעלאב ךיז ןוא רעסאוו םוצ ןקוקרעב

 ןיא קיטייו ַא טימ ןוא לָאמ עכעלטע יוזא ןוואורּפ ,ןּפאכקירוצ ךיז ןוא

 -ראטש לָאמטפָא רעבָא זיא טיונ יד .ןייגקעווא ןוא ןעיירדסיוא דיז ןצראה

 יז זא ,ןעמוקעג טייוו יוזא ןיוש זיא סע .דרעפ א ןופ ןליוו םנופ וליפא רעק

 -ראפ ןצנאגניא ךיז טָאה ןוא ,ןנארטרעבירא טנאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה

 ,וצ ךייט םוצ תוחכ עטצעל עריא טימ ןפיול ןעמונעג םיצולּפ טָאה ,ןריול

 .ןעקנירט ןעמונעג ןוא עטָאלב יד רעבירא זיא

 -עג יז טָאה ,טעשטַאקראפ סאווטע זָאנ יד ,ןגיוא עטנפעעצ-סיורג טימ

 -עג זייוונליונק ךיז ןבָאה סאוו ,רעסאוו עקיצומש ןעמַארטש עצנאג ןעגנולש

 דעד .ןדנואוושראפ ץעגרע ןענייז ןוא ,לעפ רעד רעטנוא זדלאה ןכרוד ןגָארט

 ןעזעגסיוא טָאה ,ןראוועג טלופראפ ,ןביוהעג רעמ לָאמ א סאוו ךיז טָאה ךיוב

 יז זיא ,טליטשעג ?סיב א טשרָאד םעד טָאה יז ןעוו ,ןוא .ןלאוושעג יו

 א וליפא טנאקעג טשינ ןפוא םושב טָאה יז זא ,ןרָאװעג טרעטַאמראפ יוזא

 -עג רָאנ טָאה סאד רעבָא ,טגנערטשעגנַא ךיז טָאה ,סופ א טימ ןוט ריר

 יז ןוא עטָאלב רעד ןיא ןעקנוזראפ ןצנאנניא ןלאז עריא סיפ יד וא ,ןפלָאה

 .ןטפערק ןָא ךיוב ןפיוא ןגיל ןבילבעג זיא

 טּפעלשעגסיורא יז ןוא קירטש טימ רעטייר ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש

 .שינעקירט רעד ףיוא

 -עגסיוא סיפ יד ,עטשלחראפ א ןניל ןבילבעג יז זיא ,טּפעלשעגסיורא

 .רעטניהַא ףיוא -- ּפָאק םעד ,ןגיוצ

 ךיז טוואורּפעג יז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיב ַא רעטעּפש זיא יז ןעוו

 א טימ ןלאפעגקירוצ זיא ,ןזייוואב טנאקעג טשינ רעבָא סע טָאה ,ןלעטשפיוא

 .טרַאשעג דרע יד ּפָאק ןטימ ןוא סיפ יד טימ ןפראוועג רָאנ טָאה ,ץכערק

 עטזָאלענּפָארא טימ ןענַאטשעג ריא ןבענ ןענייז עריא רעדניק עלַא
 .ּפעק

 רענייא :טעברא רעד וצ קעווא ערעטלע יד ןענייז נאט ןטייווצ ןפיוא

 -עג ,ןרָאפעגקעוװא זיא רעטייווצ א ;נולּפ םעד טּפעלשעג ,ןרעקַא קעווא זיא

 עניילק-רָאג סאד רָאנ זיא ןעמַאמ רעד ןבענ ןבילבעג ,ןגָאװ ןיא טנַאּפש

 טיירדעג ךיז רעדא טרָא ןַא ףיוא ןענַאטשעג טייצ עצנאג יד זיא ,?לקעשָאל

 ,ןצראה םייב ןעמעלק ןביוהעגנָא קרַאטש םיא טָאה'פ ןעוו ,רָאנ .ריא םורא
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 רע ד'ליע "עשיר י"א חייא

 א ,רעטומ רעד ייב רעטייא ןקידייל םעד ןעיצ ןעמענ ,ןיינוצ רע טגעלפ

 ...ןעוועג טשינראג זיא טרָאד --- טזאלעגּפָא דלאב

 םיא ףיוא ןניוא עטנפעעצ-סיורג רַאֹּפ א טימ טָאה ,רעטומ יד ,יז ןוא

 .םעטָא םעד ןגיוצעג ךַאװש ןוא טקוקענ

 ,סיפ יד טימ ןפראווענ קראטש יִז טָאה ירפרעדניא גָאמ ןטירד ןפיוא

 -עג קראטש ןוא ,ןייצ יד טימ טצירקעג ,רעטנורא ףיִיא טיירדראפ ּפָאק םעד

 -רעביוא יד ,םעטָא םעד ןוטעג יצ א קרַאטש יז טָאה םיצולּפ ןוא .טצכערק

 ,םעטָא םעד קידנזָאלסיורא ,ןוא ןביוהעגפיוא ?אמאטימ ךיז טָאה טייז עטש

 -עג ,ןביוהענפיוא טשינ ךיז רעמ ןוא טזָאלענּפָארַא טייז עקיבלעז יד ךיז טָאה

 ...עטזיילגראפ ,עטנפעעצ קרַאטש ןגיוא טימ ,קיאור ,ליטש ןגיל ןבילב

 ,ןרַאד א ףיוא טזָאלענּפָארַא ךיוה רעד ןופ ךיז טָאה ָאשטנאראק ַא

 רָאּפ א ךָאנ ,ןוא טלעטשענּפָא ךיז ,סעבולק יד ןופ ןייב ןקידנקעטשסיורא

 קיּפ ייווצ א טָאה ,ּפָאק םוצ זיב ןעגנורּפשעגוצ רע זיא ,ךיז ןקוקמורא לָאמ

 ,עטיור ייווצ ןבילבעג ןענייז ,ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא ,ןניוא ירד ןיא ןבענעג

 ...ןקוק וצ טרעהענפיוא טשינ ץלא ןבָאה סאוו רעכעל ענעסַאנראפ טולב טימ

 ;טרָא ןופ ןסיירּפָא ךיז טנַאקעג טשינ ,ןענַאטשעג ץלא זיא "רע,, ןוא

 ליפ יוזא טייצ עטצעל יד טָאה רע ;וצרעד טלעפעג תוחכ יד םיא ןבָאה סע

 .ןטילעג ליפ יוזא ,טרעגנוהעג

 ןעוו ,ןעמַאמ ןייז ןבענ ןטראד ןבילבעג טשינ רע טלאוו יצ ,טסייוו רעוו

 ןטראד ןענייז סאוו ,דרעפ ערעדנַא ךָאנ ןעמענכָאנ ןעוועג טשינ ךיז לָאז רע

 א ארערטָאּפ ןיא ןעשזדנַאלבמורא רע טגעלפ יוזא ןוא .ןעננאגעגכרוד דארג

 סאד ןביוהפיוא טפָא טנעלפ ,רעטקנעבראפ א ןוא רערעגָאמ א ,רעקירעגנוה

 :ןעיירש ןלעוו לאז רע יו ,?כלוק ןיד א ףיוא ןעשזריהוצ ןוא לּפעק

 !עמאמ !עטַאמ --

 זיא עמַאמ ןייז ואוו ,ץאלּפ םענעי וצ ןעמוקוצ רע טנעלפ לָאמטּפָא

 לגייפ ,תויח ;רעקינייװ ןעניפעג רע טגעלפ לָאמ סעדעי ןוא ,ןגיל ןבילבעג

 סָאד ,טקיטעזעג םיא טימ ךיז ןוא רעּפרעק ריא ןלאפאב ןענייז םירעוו ןוא

 ,ןענעקורטסיוא ,ןטכינראפ ןפלאהעג טָאה ןוטעג ןוז יד ןיוש טָאה עקירעביא

 .ןבילבעג רענייב ענעקורט זיולב ריא ןופ ןענייז םורא געט עכעלטע ןיא ןוא



 וה םרג עד גיע ב; דו רוב

 .ןעוועג םיא ראפ סָאד ןענייז געט ערעטסניפ

 טימ רעדיוו ךיז ןבאה רעדלעפ יד .טנגערעג וליפא ןיוש טָאה רעטעּפש

 יד טָאה ,רעסאוו טימ ןראוועג לופ רעדיוו זיא ךייט רעד .טקעדַאב סנירג

 ,ארערטָאּפ ןיא טשרעהעג טייקכעליירפ טָאה רעדיוו .טקנעוושראפ סעגערב

 .ךייט םורא טליּפשעג ךעלקעשָאל ריז ןבָאה רעדיוו ןוא

 רימת זיא רע .ןראוועג ןפאשאב ץלא סָאד ןיא רעבָא םיא ראפ טשינ

 ,רעגָאמ קראטש ןעוועג ,רעקירעגנוה א ,רענעגָאלשרעד א ןעגנאגעגמורא

 .ןסקאוועג טשינראג טעמכ זיא ,ךעלסיפ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק ךיז טָאה

 טאהעג טשינ רע טָאה ךלימ ןוא ןסע טנאקעג טשינ ךָאנ רע טָאה זָאדג סָאד

 ,ארערטָאּפ ןיא טיירדעגמורא ךיז רָאנ ,ןסעגעג טשינרָאגנ טעמכ רע טָאה --

 א שטָאכ רעדָא קעל ןכעלרעטומ א ךָאנ טקנעבעג ןוא ,רעדמערפ א יוװ

 ...קילב ןעמיראוו

 טסואימעג ךיז ,טכייוועג םיא ןופ ןבָאה ארערטָאּפ ןיא ךעלקעשָאל יד

 סעווגעשז זא ,ןכַאמ לָאמַא ךיז טגעלפ סע ןעוו ,ןוא ןליּפש וצ םיא טימ

 ןבירטעג ןקע יד טימ ןוא רעמיוב ןופ ןטָאש ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ דיז ןענייז

 ןביילב ,ייז ןשיווצ ןשימסיוא ךיז ,ןייגוצ ךיוא רע טגעלפ ,ךיז ןופ ןגילפ יד

 יוזא ןוא ,ןעמַאמ ןייז ןגעוו ןעמולח ןוא ןניוא עטכאמעגוצ טימ ןייטש

 רע רעבָא ;סעוװגעשז יד ןופ רענייא ייב ןגיוז ןעמענ ןוא ןייגוצ קידנעמולח

 םיא טגעלפ'ס זא ,סופ רעטשרעטניה א טימ עקירב א ןּפאכ דלאב טגעלפ

 . ,.ןגיוא יד ןיא ןרעוו רעטסניפ

 :ןסייה טנעקעג עקירב אזא טָאה ןושל שידרעפ ףיוא

 ,ענימ עכעליירפ ַא םיא טזייוו'מ ..!למותי א ןופ ?סיב ַא הּפצוח ַא --

 ,רעדניק ענעגנייא ןייק טשינ ןבָאה רימ ךיילג ,ּפָאק ןפיוא ןיוש רע טכירק

 ..,רָאי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה זיב

 ,ןוא ,ןיהואוו ןיילא קידנסיוו טשינ ,ןפיולטנא טנעלפ למותי סָאד ןוא

 םעד ןביוהפיוא רע טגעלפ ,ארערטָאּפ ןיא טייוו טעה ןעוועג ןיוש זיא רֹע ןעוו

 ןלעוו טלאוו רע יוװ ,לכלוק ןקידתונמחר אזא טימ עשזריה ייווצ א ןבעג ,ּפָאק

 :ןעיירש

 !!עמאמ !עמאמ --
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 רע דלעמ עש יד יא היו א

 ןקיבלעז םעד טימ ןרעפטנעּפָא םיא טגעלפ ?דלעוו ןטנעָאנ םנוּכ ןוא

 ...לֹוק

 טשינ עקסַאל סמענייק וצ ןיוש ףראד ,רעסיורג א ןיוש רע זיא טציא

 טזָאל ,רעטכארטראפ א ןייטש טביילב רע ,ךיז טכאמ ךָאד רָאנ ,ןעמוקנָא

 ןיא ךיז קידנענָאמרעד ,ןוא ןעקנאדעג ןיא ךיז טפיטראפ ,ּפָאק םעד ּפָארַא

 טָאה רע סאוו ןוא ,תורצ ןיא ןסקאוועגסיוא זיא רע יװ ,ןרָאי-רעדניק ענייז

 ןוא ,רעּפרעק ןצנאג ןרעביא רעדיוש א ךרוד םיא טייג ,ןייטשוצסיוא טאהעג

 ..לעפ רעצנאנ רעד טימ רעטיצ א טיג רע
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 ָאנָאל

 רָאג ןעוועג ךָאנ רע זיא ,סָאבעלַאב ןייז וצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו

 רע ,רעטומ ןייז ןופ ןעמונענוצ םיא טָאה'מ ;סדנילב א ,לטניה ןיילק א

 טייצ רענעי וצ טָאה סאוו ,עטסָאבעלַאב רעד ייב טסורב יד ןגױזּפָא לָאז

 .טסורב יד ןעמעננָא טנעקעג טשינ טָאה'ס ןוא דניק א ןריובעג

 טגעלפ רע ןעוו ,ןעמאמ רעד ךָאנ טקנעבעג וליפא רע טָאה תליחתי

 ,עפוק א ףיוא עלא ,ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב ענייז טימ ןעמאזוצ ןגיל

 ןעמוקנָא ןליפא םיא טגעלפ סע .טסורב סרעטומ רעד ןיא ןערויננייא ךיז

 ןעּפארד ךיז ,ךעלסיפ עכַאװוש טימ ןוא טייהרעדנילב ,ךעלרעווש לסיב א

 ראפרעד ,עקּפיּפ א ןּפַאטרעד טגעלפ רע זיב ,גנַאל יוזא ,לקסיּפ ןטימ ןכוז ןוא

 -עגּפָא טשינ ךיג יוזא ןיוש רע טָאה ,טּפַאכעגנָא רָאנ טָאה רע יבַא ,רעבָא

 רעבָא ,סופ א ןגיילפיורא םיא ףיוא טגעלפ גיוצ יד עמַאמ יד ןוא .טזָאל

 םיא גנוצ רעד טימ ןוא ,טליפעג טשינ טעמכ סָאד טָאה רע זַא ,גנירג יוזא

 .רבא ןדעי ןקעלסיוא ,ןקעל ,ןקעל

 םיא זיא סע ןוא טניואוועגוצ ךינ םעד וצ ךיוא ךיז טָאה רע רָאנ

 ןופ טעב ןעמערַאו א ןיא ןנעלעג זיא רע .טכעלש יוזא ןעוועג טשינרַאג

 "אוו ,עכייוו א ןגארטעגוצ םיא יז טָאה לָאמ סעדעי ןוא עטסאבעלַאב רעד

 יו טרעיודעג רעמ טשינ רעבא סָאד טָאה .ךלימ טימ לופ טסורב עמער

 ,ןעמעננָא טנאקעג טסורב יד טָאה דניק סָאד ןעוו ,םוראוו ,געט עכעלטע

 ןגעלעגּפָא זיא רע ואוו ,"עשזָארא,, א ןיא ןפראוועגניירא םיא ןעמ טָאה

 ןוא ןעשטיווק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא טכענ יירד ןוא געט יירד עצנאג

 ןופ ךיז ןריר וצ טאהעג טשינ חכ ןייק רעמ ןיוש טָאה רע זיב ,ןעיאװ

 -סאוו-רָאנ ,ךעלעגייא עיולב עניילק ענייז טימ טקוקעג ןוא ןגעלעג זיא ,טרָא

 טימ טגעוואב קרַאטש ןוא טלעוו סטָאג ףיוא טקוקעג ,טקוקעג ,עטנפעעג

 .טיוט ןראפ טונימ א רָאנ יוװ ,ךעלטייז יד

 -ייא רעד ןופ רעדניק יד ןעמוקעג םיא רעביא ןענייז קילג ןייז וצ

 ןטיוט בלַאה א ןוא ,ןפרָאװעגסיורא םיא טָאה'מ ןענאוו ןופ ,בוטש רענעג



 יי ט רע ד לע ב .ד ו ר ב

 טכארבעג טָאה'מ ,ןרעטנימּפָא םיא ןעמונעג ךיז טָאה הרבח .טכארבעגקירוצ

 רע זיב ,טּפוטשעג לקסיּפ ןיא םיא ,טיורב ךעלקיטש עכייוו טקייוועצ ,דלימ

 -מורא ןעמונעג ,ךעלסיפ יד ףיוא טלעמשעג ריז ,ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוו זיא

 ןוא ,ךָאנ ןטעב לָאז רע יוװ ,רעדניק יד ייב ךעלטנעה יד טקעלעג ,ןכירק

 .שימייה רָאג ןרָאוװעג זיא

 יד וצ זיא רע .ןראוועג טמיטשאב ?רוג ןייז ךיוא זיא טייצ רענעי וצ

 .?ָאבָאל , ןעמָאנ ןטימ ןראיועג טנכערעגוצ עקיבוטש

 טנוה רענייש ,רעסיורג א ןראוועג ,ןכקאווענסיוא "ַאבָאל,, זיא יֹוזא

 .ןקעלפ עסייוו ןוא עצרַאװש טימ

 זיא טנוה א טסייה סאד ,ןעוועג טשינ טנוה ןייק רָאנ סעּפע זיא רע רָאנ

 עשיטניה ןייק ךיז ןיא טאהעג טשינ טָאה רָאנ ,טניה עֶלַא יװ ןעוועג רע

 יד ןנעלפ ,שטנעמ רעדמערפ א בוטש רעד וצ ןעמוקוצ לאמ א טנעלפ .גנעג

 -יטש ףיוא ןסיירעצ שממ טלאוועג םענעי ,טלעוו יד ןגיילנייא טניה ערעדנַא

 ,ןעמ טניימ םיא טשינ יוװ ךיילנ ,ןטייוו ןופ ןייטש ַאבָאל ךיז טנעלפ -- רעק

 ,טשינ טנוה ןייק רָאנ זיא רע יו ךיילג

 סאוו ,"עשטיּפ,, טניה רעטייווצ רעד זא ,טכַאמענ ךיז טָאה לָאמנייא

 .סופ א ןיא ןוטעג סיב א םענייא טָאה ,עקיבוטש יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא

 רעד ןפיולוצ ןעמוקעגנ זיא ,טכַאמענ טָאה רענעי סאוו ,ןדלאוועג יד ףיוא

 טימ ןטלעש ןוא ןעלדיז ןעמונעג ןוא טניה יד ףיוא סעכ ןיא סָאבעלַאב

 :תוללק עטיוט

 !ייז ףיוא שינעּפאכסיוא ןא !ןרעוו ייז ןלאז טנערבראפ זַא --

 !ןייגכרוד טשינ ייז ןזָאל ןשטנעמ ןייק !ןטלאהוצסיוא טשינרַאג'ס

 .טכאמעג טָאה "עשטיּפ ,, סאוו ,דנואוו יד ןטכַארטאב ןעמונעג ןוא

 זיא ,ןעמונעג טשינ לאפנָא םעד ןיא לייטנא ןייק טָאה סאוו ,"ָאבָאל,

 טיירדעג ןדמערפ םוצ ,סאבעלאב םוצ טעשטשַאלעג ךיז ,ןעמוקעגוצ ךיוא

 ןוא ןיהא גנוצ רעד טימ טכאמעג ןוא ןעיירד ןיא ןניובעג ךיז ,קע ןטימ

 :ןגָאז ןלעו לָאז רע יװ ,רעהַא

 !הלוע עסיורג א ,הלוע ןא ,ןבעל'כ ,הלוע ןַא ---

 זא ,טסיירטעג ןוא דנואוו יד טכַארטַאב טָאה סאוו ,סָאבעלַאב רעד

 :ןבעגעגוצ טָאה ,ןייז טשינרַאג טעוו'ס
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 הר עד? עפ עט ידיא חיוא

 .ןיירא דרע'רד ןיא ןגייל ןיוש ךיא לעוו טניה ךייא ---

 רעביא ןאבָאל טגנַאלרעד ןוא ןקעטש א רע טּפַאכ ,קידנגָאז סָאר ןוא

 :סיפ יד

 !?רָאנ ןסייב !ןשטנעמ ןייק ןזאלוצכרוד טשינ יוװ ,ןסיוו וטסעוו ,ַאנ --

 ?סניױזַא טרעהעג וטסָאה

 עכלעזא טכאמעג ןוא טעשטאקעגרעביא לָאמ עכעלטע ךיז טָאה ַאבָאל

 ליומ ןיא סופ יד ןוטעג ּפַאכ א טָאה ,טענרהעג םיא טלָאוו'מ ךיילנ ,תולוק

 :לוק ןכעלרעמָאי א ףיוא ןעטסעּפ וצ ךיז ןביוהעגנָא ןוא ןיירא

 טָאה ,ןקעטש א ךָאנ ןּפַאכ טשינ לָאז רע ידכ ,רָאנ ...יא-יא-יא--

 רע טָאה ןטּפַאלקוצ םעד ןוא סיפ יירד ףיוא קידנפיול ,ןגארטעגּפָא ךיז רע

 ראפ ןלעוו ךיז לאז רע יו יוזא סעּפע ,ןטפול רעד ןיא סיורָאפ ןגארטענ

 :ןגָאלק זצימע

 ...יא -יא-יא ?סאוו ראפ ןוא !ןוטעג רימ טָאה'מ פאוו ,טעז ,טַאנ --

 ...יא-יא:יא

 -נאקאבמוא ןא ןעננאגעגכרוד זיא'ס ,טכַאמענ ךיז טָאה לָאמ ןטייווצ א

 .עינָאלָאק רעטייווצ א ןופ ,סיוא טזייוו ,רעטעשזדנַאלבראפ א ,טנוה רעט

 ןָאל א םיא וצ סַאג רעד ןופ טניה עלַא ךיז ןבָאה ,ןדמערפ א ןעזרעד

 .ןייצ עטערישטשעגסיוא טימ ןוטענ

 -ּפִא ךיילג ךיז טָאה ,הרבח אזא ךיז םורא ןעזרעד ,רעדמערפ רעד

 ןזאלבעגנָא ךיז רע טָאה ןיילא ,סיפ יד ןשיווצ ןניובראפ קע םעד ,טלעטשענ

 טעשטאקראפ טָאה ,טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה ןקור םנופ רָאה יד זא ,ױזַא

 סעּפע יו רָאנ ,סעכ ןופ טשינ רעבָא ,ןייצ ןזיוועג .ּפיל עטשרעביוא יד

 :ןנאז ןלעוו לאז רע יו ,טלכיימשעג

 ?סע טייג יו !טניה ,םולש םכילע ---

 ,ןענָאקאב ךיז טלאוועג ,ןקעמשמורא ןעמונעג םיא ןבָאה טניה עֶלַא

 עשטרוב א סעּפע יו וליפא טָאה רענייא ,ןעוו ןוא סאוו ,רעוו ,ןרעוו דיואוועג

 ;ןגָאז ןלעוו לאז רע יװ ,ןוטעג

 !הרבח םיא טמענ --

 א םיא טָאה ןוא "עשטיּפ,, ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא דלאב עקַאט ןוא
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 י 8 סור ע ד נ ע"ב " היו ר ב

 יירד א ןבענעג לאמאטימ ךיז טָאה רעדמערפ רעד .ןטניה ןופ ןוטעג סיב

 -ירד א ,רעטייווצ א רעטנוא רעבָא טגנירּפש דלאב ,ןלעטשנגעק ךיז ,סיוא

 ןופ .ןטייז עלא ןופ ןסייר ןעמונעג םיא ייז ןבָאה יוזא ןוא ,רעטרעפ א ,רעט

 -אקעגרעביא ךיז ,טיירדעג ךיז ןבאה ,ליונק ןייא ןרָאװעג זיא טניה עלא

 ,קלח ןרעסערג א טימ ןדמערפ םעד ןייז דבכמ טלָאװעג טָאה רעדעי ;טעשט

 -ענ ,טעשטרָאװעג ,טעקוװַאהעג ,החיצר רענעטלאהעגנייא ליטש א טימ ןוא

 .ןייצ יד טימ טקַאנקעג ,ןסירעג ,ןסיב

 -רעד ,ןדמערפ םעד ןייז םינּפ לבקמ ןעמוקעג ךיוא זיא סאוו ,ָאבָאל

 -נוא ,קלחרעטנוא ןפיוא טצעזעגקעווא ךיז טָאה ,הנותה אזא קידנעעז

 םוצ ףיורא ןסירראפ קסיּפ םעד ,סיפ עטשרעדעפ יד טימ טראּפשעגרעט

 :למיה םייב ןגערפ ןלעוו לאז רע יוװ ,לוק א ףיוא ןעיָאװ ןעמונעג ןוא ,?מיה

 ..ןטייקשיטניה זיא ואוו ?רשוי רעשיטניה זיא ואוו ?סאווראפ ---

 -- ןוטעג גָאז א רעצימע טָאה !עז רָאנ ייג ?טניה יד ןעיָאװ סָאװ ---

 .ּפָאק ןיא ןָאבָאל ןגיולפעג זיא ץלָאה קיטש א ןוא

 א טימ קעווא זיא ,תורצ עדמערפ ןיא ןסעגראפ ןיוש טָאה ַאבָאל

 א ףיוא טגיילעגקעווא ךיז ,רעגייטש ןייז ףיוא שטיווק א טיס ,דלאוועג

 ןיד א ףיוא טעשטיווקעג ,ךיז ןיא ,ןטלאהעגנייא ,ליטש ןוא טסימ ?גרעב

 ,לבלוק

 דלאב רע זיא ,ןדמערפ ןטימ טקיטראפענּפָא ךיז טָאה ?עשטיּפ,, ןעוו

 -טכאלש םנופ םוא ךיז טרעק סאוו ,רובג א יװ ץלָאטש ,ןעמוקעגקירוצ

 ןופ .אנוש םנופ טולב ,טקעלפראפ טולב ןיא לעפ יד ,גיז א ךָאנ דלעפ

 .טקעלאב שוא ךיז רע טָאה טייקנדירפוצ סיורג

 טעשטראקעגנייא ןגעלעג ךיז זיא רע ואוו ,ןָאבָאל ןבענ קידנעייגכרוד

 ּפַא ךיז רע טפור ,ןעקנאדעג עשיטניה ןיא טפיטראפ ןוא טסימ ןפיוא

 ;ןָאבָאל וצ

 וא ראנ סעּפט טסיב ?ָאבָאל ,תילכת רעד ריד ןופ !ייז טעוװ סאוו ---

 ...טשינ טנוה ןייק רָאג טסיב וד יו ךיילג ,שפנ רעטרעדנוזענּפָא

 ףראוו א םיא ףיוא טָאה ,טרעפטנעעג טשינראג ףיורעד טָאה ַאבָאל

 רעד ףיוא קע ןטימ רַאש רַאּפ א ןבעגעג ,קילב ןקידנטכַארַאפ א ןבעגעג

 .קיאור ןגיל ןבילבעג רעטייוו ךיז ןוא ,קירוצ ןוא ןיהא ,דרע
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 רער עמ עשיד'י א ףיוא

 טימ ךיז קידנבענ ,"עשטיּפ,, רעטייוו טגאז -- !רַאנ רעטלא --
 א סיוא טזייוו ,טסָאה וד ,טסיב וד סאוו ,רַאנ רעטְלַא -- יירד א תולדנ

 טקנוּפ זיא ,הלעמ א ראפ טסנכער וד סאוו ,סאד !ןובשה ןצנאג ןיא תועט

 ןסיבעצ םענייא באה ךיא ןעוו ,טסקנעדעג וד .ןורסח רעסיורנ א ,טרעקראפ

 -נייא ןוא ,ןטלאשענ טָאה ,החיצר אלמ ןעוועג זיא סאבעלאב רעד ןוא,סופ א

 -רַאפ וטסייוו ןוא !טּפַאכעג וטסָאה ןקעטש םעד רעבָא ?טלעוו יד טגיילעג

 בָאה סאוו ,ךיא ןוא ..!ןסיבענ טשינ טסָאה וד סאוו ,ראפרעד זיא סאד ?סָאװ

 טָאה רע טפאשביל א ראפ סאוו טימ ןעז טגעמעג וטסָאה ,ןבעגעג סיב םער

 ..ןבעגעג רימ טָאה רע שיילפ קיטש ַא ראפ סָאװ ןוא טעלגעג ךימ

 ,ןדעי ןופ ןגאלשענ ,ןסיבעג ןרעוו טשינ ,טניה ןשיוװצ טנוה א ןייז וטסליוו

 !ךיא יו וט ?ןעמעלא ןופ טריטקעּפסער ןייז ,סאבעלאב םייב טבילאב ןייז

 !רָאנ ךיז טכאמ סע ןעמעוו ןסייב ,ןסייר וצ טייהנגעלעג ןייק ךרוד טשינ זָאל

 ,תולוק סמענעי ןרַא טשינ ךיד ןלאז ,רבה א רענייד ןייז וליפא נעמ סע

 !!!ןייז ןעמ לאז טנוה א !ןנָאלק ןוא ןרעמָאי ,ןדלאוונ סמענעי

 ןיא ןעזרעד טָאה רע רעבא ,ןגָאז טלאווענ סעפע ךָאנ טָאה "עשטיּפ ,

 זיא ןוא ןטימניא טקאהעגּפא רע טָאה ,ןרָאפכרוד רעטייר א סַאג קע

 .קעווא

 רעטקעטשעגסיורא ןא טימ ,ןושל ןָא ,ליטש ןפַאלעג רע זיא תליחת

 -עגנָא רע טָאה רעטנעָאנ קידנעמוק רָאנ ,טמעטָאעג רעווש טָאה ןוא גנוצ

 .קע םייב דרעפ סָאד ןּפאכנָא טלָאװעג רָאנ ןוא ןעקוװַאה ןביוה

 ףיוא ּפָאק םעד ,טסימ ןפיוא ,רעירפ יו ןגיל ןבילבעג זיא ָאבָאל

 רעדיו ךיז רע טָאה "ןעשטיּפ,, קידנקוקכָאנ ןוא טרַאּפשעגנָא דרע רעד

 .ןעקנאדעג עשיטניה ןיא טפיטריפ
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 6 י טישו ,חז טי פייט 6
 עה יהיו ןיי זיי, יד לו ששט אי איט ומ איוושלאג

 ,אויטשרקפיז|) חז טאיאטסכט0 וומ/ ווי א .עזוסימו של טוט א .
 ולא טא או איי א

 בימה א וש יא שטר הוא שמו - עו

 א 6 אז יו. יא א האש יה וי |

 יי א 4 א א או זי יש: 0

 א " שוי 6 .טאטסא יי אבו הו 4 יי |
 0 ' יי א או עא 7 ר ןפ ששי ישי טו טא א ו 0 |

 ' יי נט שוא אשי נפ אפ יט 7 |

 9 א וי טי 6 א: 7 ףשש שאו

 0 א א הוא ראשי
 דו וו אש יוד ויא

 עא יי יי א



 טייהננעלראפ ןיא



 שש



 טייחננעלרַאפ ןיא

 רעצראווש רעסיורג א -- "לעיפ,, טגיל ,דרע רעד ףיוא ,בוטש רעד ראפ

 טרַאה ,רעטניהא ףיוא ּפָאק םעד ,ןגיוצעגסיוא סיורָאפ ףיוא סיפ יד -- טנוה

 -רעטניוו רעד ןנעק ךיז טמערַאװ ןוא טכאמענוצ ןגיוא יד ,דרע רעד ייב

 יד ןופ ןגייווצ עטעקַאנ יד ךרוד ןלַארטש עריא טקיש סאוו ,ןוז רעקיד

 .רעמיוב-|סיַארַאּפ

 -רעד רע סאוו ךרָאש ןדעי ןופ .ףיוא ךיז רע טּפַאכ טייצ וצ טייצ ןופ

 טגנערטש ,ןגיוא יד סיורג טנפע ,ּפָאק םעד ףיוא סאווטע רע טביוה טרעה

 ץלא זא .ךיז טגייצרעביא רע ןעוו ,ןוא טפול רעד ןיא טקעמש ,ןרעיוא יד ןָא

 טכאמ ,ררע רעד ףיוא ּפָאק םעד קעווא קירוצ רע טגייל ,גנונדרָא ןיא זיא

 .למירר ןקירעגָאטייב ןייז ןופ האנה קראטש טָאה ןוא ןניוא יד וצ רעדיוו

 ַא טימ ריז טבייר ,םיא וצ וצ טייג רעטָאק רעבַאר רעד סאוו ,טשינ טרַא םיא

 טרַא םיא .ליטש קידנעמורבוצ ,ףיורא קע םעד טניובראפ ,םיא ןיא טייז

 ךיז טצעז זָאנ רעטיור רעסיורג רעד טימ רעשטַאק רעסייוו רעד סאוו ,טשינ

 ןגילפ רע טּפַאכ לבָאנש ןטיירב ןטימ ןוא םיא ןבענ דרע רעד ףיוא קעווא

 .לעפ ןייז הףיוא ּפִא ךיז ןלעטש סאוו

 ןופ ,ךעלעטלעּפש עניילק ייווצ טזָאל ןגיוא יד סָאװטע טנפע "לעיפ,

 רע זא ןוא ,קוק א םורק טיג ,ךעלעטניּפ עצראווש ייווצ ךיז ןעעז סע ןענַאװ

 יד ןרעוו ,ענענייא ,עשימייה ,רעשטַאק רעד ,רעטָאק רעד זיא'ס זא טעזרעד

 רָאנ ייז טכאמ רע זיב ,רענעלק ךעלעטניּפ יד ,רעניד ,רעלעמש ךעלעטלעּפש

 .וצ ןצנאגניא

 ןופ ,ןטרָאג ןיא ןפיול ךיז טזָאל ןוא ףיוא קיטסַאה רע טגנירּפש םיצולּפ

 .ןרעזייב ךיז סאבעלַאב םעד טרעה רע ןענַאװ

 םעד ,ןגיובראפ קע םעד רעמכַָאנ טָאה ,רענעקָארשרעד א ,רעטָאק רעד

 ,ןעגנירּפש טכייל ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא רָאה יד ,טמורקעגסיוא ןקור

 .ןיירא בוטש ןיא קידנפיולטנא

 רע ןעק קערש ראפ ןוא ןענירעד ןטימניא ןציז טביילב רעשטַאק רעד
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 וי 9 ס ר ע ד נ ע ב היו ר כב

 זרלאה םנופ ןוא ,קסיּפ םעד טיירב זיולב טנפע ,ןריר טשינ טרָא ןופ ךיז

 :"ס,, עמאס ןופ יוװ ,לוק א ןרעה םיא ייב ךיז טוָאל

 !ס-ס-ט-ס --

 ךיז ךיילג ןוא ןטראג ןיא ןעוועג "לעיפ,, ןיוש זיא גנירּפש ייווצ טימ

 .גראוונירג ןטייב יד רעביא ןפאלעג זיא סאוו .?בלעק םעד ןגָאיכָאנ ןעמונעג

 ,טלריזעג ןוא טסעכעג ךיז טָאה ,סָאבעלַאב ןייז ,בייל םהרבא רעמ סָאװ ןוא

 "לעיפ,, ךיז טָאה ,טנאה ןיא ןקעטש ןסיורג א טימ ?לבלעק ןכָאנ קידנפיולכָאנ

 ,עדרָאמ רעד ןיא ןסיבעג סע טָאה ,לבלעק ןפיוא ןפראוועג טעּפמיא טימ

 טָאה רע זיב ,ןעקווַאה ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא סופ רעטשרעטניה א ןיא

 סיורג ןיא ךיז טָאה לבלעק סאד ואוו ,גנומיוצראפ רעד וצ ןבירטעגוצ סע

 סע טָאה "לעיפ,, .סיורא סאג רעד ףיוא זיא ןוא טּפוטשענכרוד שינעלייא

 ןרעביא ,ןכש םוצ קירוצ ןיירא זיא'ס זיב ,סַאג רעד ףיוא ךיוא טגָאיעגכָאנ

 .געוו

 -עּפאסראפ א טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,טעברא ?לקיטש סאד ןוטעגּפָא

 -עלאב ןייז ןבענ טלעטשעגקעווא ךיז ,טקעטשעגסיורא גנוצ רעד טימ ,רעט

 ןעמונעג טָאה ,ןטָארד יד וצ ןעמוקעגרעטנוא ?לייוורעד זיא רעכלעוו ,סָאב

 .ןכש םוצ רעבירא טנעה יד טימ ןכאמ ןוא ןטלעש

 סעּפע זא ,טליפעג טָאה רע ;ןוט וצ סעּפע טיירג ןענַאטשעג זיא "לעיפ ,,

 ןופ ןפאלעגמורא זיא ;סאוו טסואוועג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןרעוו ןוטעג זומ

 טימ טקוקעג ,קירוצ ןוא ןיהא קע ןטימ טלקָאשעג ,ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא

 טָאה ,ןכש םוצ רעבירא ,ָאד ,סאבעלאב ןייז ףיוא ,ָאד ,ןגיוא עקידנגנירדכרוד

 רעד ןופ ןעוו ,טיירש סאבעלאב ןייז סאווראפ ןעניפעגסיוא ,ןפערט טלאוועגנ

 ךיז טָאה ,ןכש רעד ןעמוקעגסיורא זיא געװ טייז רענעי ןופ ,בוטש רעטייווצ

 ןכאמ ,ןהנעט סעּפע ןעמונעג ךיוא ןוא םיוצ םענעטָארד ןייז ייב טלעטשעג

 לאמ א סאוו רָאנ ,ןסאלעג ,ליטש תליחת ,סאבעלאב ןייז וצ טנעה יד טימ

 .רעקראטש ןוא רעכעה

 -וװַאה ןביוהעגנָא ןוא רָאפ טמוק ָאד סאוו ןעמונַאב דלאב טָאה "לעיפ,,

 :ןכש םוצ רעבירא עמיטש רעוװַאסַאב ןייז טימ ןעק

 !וואה-וואה ---

 ןיא ,ןלעיפ ןופ ןעקווַאה סָאד ןוא תולוק יד קידנרעה ,טנוה סנכש םעד



 רעדע פ עש ידיא ףיוא

 -אב ןייז ןופ טייז רעד ייב טלעטשעג ךיז טָאה ,ןפיולוצ ץענרע ןופ ןעמוקענ

 ן .ןלעיפ ףיוא ןעקוואה ןעמונעג ןוא סאבעל

 ,טניה ערייב ןבָאה ,עקוװַאה ַא רַאפ עקווַאה ַא ,טרָאװ א ראפ טרָאװ ַא

 -ייא טירט רַאֹּפ א טכאמעג ,ןעמיוצ ענעטָארד ערעייז ךרוד ןסירעגכרוד ךיז

 ,ןסקאוועג סעכ רעד זיא םינכש ייווצ יד ןשיווצ ןעוו ,ןוא .ןטייווצ ןגעק רענ

 -אלוק טכאמעג ,עװַאטקא רעטסכעה רעד ףיוא טגנידקענ ןיוש ךיז ןבָאה ייז

 ןפראוועג ךיז טניה יד ךיוא ןבָאה ,ןטייווצ םעד רענייא ןזיוועג ייז ןוא סעק

 ...ןרעדנַא ןפיוא רענייא

 יד ףיוא טלעטשעגקעווא ךיז ייז ןבָאה סיוטשנעמאזוצ ןטשרע םייב

 -נעמ לידבהל יו טּפאכעגמורא ךיז עטשרעדָאפ יד טימ ןוא סיפ עטשרעטניה

 ענעפָא ,ןגיוא ענעדנוצעגנא-רעייפ טימ עלייוו א יוזא ןייטש ןבילבעג ,ןשט

 ,ענילס א ןענורעגּפארא טָאה'ס עכלעוו ןופ ,ןייצ עטערישטשעגסיוא ,סעקסיּפ

 .ורלאה סמענעי ןיא ןייצ יד טימ ןבָארגוצנייא ךיז טכוזעג טָאה רעדעי ןוא

 טרעמאלקעגנייא ךיז ןבָאה ייז ?ייוו ,ליפ טשינ טרעיודענ רעבָא טָאה סָאד

 קידנסייר ,שיילפ ןוא ?עפ ןיא ןייצ יד ןבארגעגנייא ,ןטייווצ ןיא רענייא

 ףיוא ןלאפענ ןענייז ייז ;רעקיטש ןדניש וצ טיירג ,קירוצ ןוא ןיהא ּפעק יד

 קידנעשטרָאװ ,רענעי לָאמ ַא ,רעד לָאמ ַא ,ךיז קידנעשטאקרעביא ,דרע רעד

 ...החיצר טימ לופ ,ךיז ןיא ,ןטלאהעגנייא ,ליטש

 ,רענעסיבוצ א ,געלשעג םנופ טרעקעגמוא קירוצ ךיז טָאה לעיפ ןעוו

 טיולּפ םייב סאבעלאב ןייז ןפארטעג טשינ ןיוש רע טָאה ,רעטקיטולבראפ א

 ,ןוא רעירפ יו ץַאלּפ םענעגייא םעד ףיוא טניײלעגקעװַא ךיז רע טָאה ---

 -צניפ ןפראוועג עלייוו ערעי רע טָאה ,ןדנואוו יד ןופ טולב סָאד קידנקעלּפָא

 .ןכש םוצ ,רעבירא ,ןקילב ערעט

 ןעגנאגעגרעבירא זיא רע זיב ,טעקווַאהעג ךָאנ רע טָאה טייצ עגנַאל ַא

 .ןעיִאװ ןליטש ַא ןיא

 ,טנור םוצ ,לבלעק םוצ ,ןכש םוצ טליפרעד רע טָאה האנש עקרַאטש ַא

 ...ךיז טניפעג טרָאד סאוו סעלא וצ ןוא

 ןעמוקענרעבירא זיא ןכש רעד ןוא גָאט ןייק קעווא טשינ ךָאנ זיא'ס

 טָאה סאבעלאב "סלעיפ,, .ןעוועג טשינרָאג זיא'ס ךיילג ,בוטש ןיא ןיירא ןוא
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 וי ס ס ר צ הר נ. עב אר }רב

 סעּפע ןעמונעג ןוא ,ןציז ןטעבעג םיא ,?כיימש א טימ ןעמונעגפיוא םיא

 .ןעלכיימש ןוא ןדייר

 -ראפ טויב טימ ןרעוו ענייז ןניוא יד .רעטגערענפיוא ןא טרעוו "לעיפ,,

 !ןטכענ ןופ רעד ךָאד זיא'ס .ןסירעצ רעקיטש ףיוא םיא טלאוו רע ;ןסָאג

 ןעיצּפָא לאז רע זא ,גונעג זיא סאבעלאב ןייז ןופ ענימ א ,קוק א רעבָא

 ןוא ןיהא טנַאּפש ,ןעניפעג טשינ טרא ןייק ריז ןָאק "לעיפ,, ...טייז א ןָא

 ןכש רעד ואוו ,ןקילב עכעלטנייפ רע טפראוו קידנעשטראוו ןוא ,קירוצ

 .טציז

 .ןקיאוראב טנעקעג טשינ ךיז טייצ עצנאג יד טָאה לעיפ

 ,ןיירא געװו ןיא ןביילק ןעמונעג ךיז בייל םהרבא טָאה טסעומשעגּפָא

 ןגארטעגסיורא ,ןאּפלאנ ןופ יקלוס יד טּפעלשעגסיורא ,דרעפ סאד טּפאכעג

 .ןַאּפש םעד

 .ןוט רימת סאד טנעלפ רע יװ ,ןטיירג ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה "לעיפ,,

 ןענאּפשנייא לָאז'מ ,טראוועג ןוא יקלוס ןבענ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע

 .טרָא ןופ ןריר ןוא דרעפ סָאד

 טימ בייל םהרבא טָאה ,טנאּפשעגנייא ןעוועג ןיוש זיא דרעפ סָאד ןעוו

 .יקלוס רעד ףיוא טצעזענפיוא ךיז ןכש ןייז

 -רעד ,רעבָא ,ןכש ןפיוא ךיז ןוט ףרָאװ א טלאוועג ךיילג טָאה "לעיפ,,

 טרעווילנראפ יו רע זיא ,סָאבעלַאב ןייז ייב עלעכיימש עסיז סאד קידנעעז

 .ןוט ריר ַא ךיז טגַאװעג טשינ ןוא ןרָאװעג

 רעד טימ ןרָאפ ןעמונעג ןוא רעיוט םנופ ןראפעגסיורא זיא יקלוס יד

 סָאבעלַאב ןייז יו קידנעעזרעד רַאנ ,ןפיולכָאנ ןעמונעג טָאה "לעיפ,, .סאג

 -וצ סָאװטע ּפעק יד ,יקלוס רעד ףיוא ןרעדנא ןבענ רענייא ןציז ןכש ןטימ

 טקוקעגכָאנ יוזא ייז ,ןייטש ןבילבעג רע זיא ,ןטייווצ םוצ רענייא ןגיובעג

 טשרעוצ ...קעווא זיא יקלוס יד ןיהואוו טייז רענעי ןיא ןעקוואה ןעמונעג ןוא

 רעבָא רלאב ,עמיטש רעווָאסַאב ןייז ףיוא ,החיצר טימ לופ ,זייב טעקווַאהע

 -נעעג ךיז טָאה עקווַאה רעדעי ,גנולפייווצראפ א ןיא ןעגנאנעגרעביא יז זיא

 ןעשטשעיּפ ַא יו ןעגנולקעג טָאה'ס זא ,יוזא ,שטיווק ןקידנענייוו א טימ טקיר

 ןפיוא טזאלענּפָארא ךיז טָאה "?עיפ,, .ךיז ןרעזייב א יװ טשינ ןוא ריז

14 



 רעדל? עמ עש יד יא "ה'יוא

 -סיוא סיורָאפ ףיוא עטשרעדעפ יד ,ךיז רעטניה סיפ עטשרעטניה יד ,ךיוב

 טָאה חמ רעשיטניה ןייז ןוא טגיילעגקעווא ייז ףיוא ּפָאק םעד ,ןגיוצעג

 ןיא ןביילקרעדנאנאפ ךיז טנאקעג טשינ ךָאד ןוא ןטעברא ןעמונעג קרַאטש

 :ןעמוקענראפ זיא ָאד סאוו םעד

 ...פבלעק ןייז ...טנוח םעד ...םיא ...ןסייבוצ םיא ףראד'מ ...ןכש רעד --

 ךיז טליפרעד ,ןייטש רעדיוו טביילב ,ןפיולכַאנ ליוו ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע

 טשינ רעדא ןפיולכָאנ ,ןוט וצ סאוו טשינ טסייוו ,ןזָאלראפ ןוא טנלע םיצולּפ

 .טייהנגעלראפ סיורג ןיא ךיז טניפעג ---

 א ךיז רע טָאה ,ןעזעגנָא טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה יקלוס יד ןעוו ,ןוא

 ןעמונעג ןוא ףיורא ףיוא ןסירראפ ּפָאק םעד ,געוו ןטימניא ןוטעג-ףרָאװ

 ...לוק א ףיוא ןעיִאוו

 !וה-וה-והדא ...וה-וה-והדא ---
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 חַּפרש ַא

 סָאד ךיז טרעה ,עינָאלָאק ןיא רעדלעפ יד ןופ ןריפ סאוו ,ןגעוו עלא ןופ

 ,רעטעברא ןופ ןעיירשעגסיוא יד ןוא רעטכעלעג סאד ,סננָאװ יר ןופ ןּפַאלק

 -לעפ יד ףיוא טעברַא רערעווש גָאט ןצנאג א ךָאנ םייהא קירוצ ןרָאפ עכלעוו

 טגיײלעגנעמַאװצ טָאה ןעמ ןוא ןישַאמ יד ןטינשעג טָאה סע אוו ,רעד

 טריפעגנעמאזוצ ייז ןוא סנגָאװ יד ףיוא ןדָאלעגפיוא ,סעּפוק ןיא סעּפָאנס

 .ןגיוטס ןכאמ וצ ,ץַאלּפ ןייא ףיוא

 ראפ טנעמַאדנופ רעד ןראוועג טניילעג זיא ,גנאגפיואדןוז ייב ,ירפ ץנַאנ

 יז ןבָאה גאט ןבלאה םורא .ןגיוטס עכעלגנעל ,עקיקעריפ רעדא ,עקידנור יד

 -עגנָא טָאה ןוז יד ןעוו ,ןוא רעכעד ןָא סעדייבעג עסיורג יו ןעזעגסיוא ןיוש

 רעדנא ןא רָאג ןעמוקאב ןניוטס יד ןבָאה ,וצ ברעמ וצ ןזָאלוצּפארא ךיז ןביוה

 טנאוו רעד רעביא ּפָארא ןעגנעה ,סיורא ןעגנאז יד טימ ,סעּפָאנס יד :םינּפ

 סָאר טמוקאב סע זיב ,רעלָאמש ,רעלָאמש לָאמ ַא סָאװ ןוא עכירטס ַא יו

 יד זא ,סיורג יוזא גיוטס רעד ןיוש זיא ןיינראפ-ןוז ייב ;ךַאד ַא ןופ ןעזסיוא

 -מוא ,ןיילק םיא ןגעקטנא סיוא ןעעז ,טכארבעג טציא ןרעוו סאוו ,סעּפָאנס

 ןיא ןוא .רעקיציּפש ןוא רעכעה ץלא טרעוו גיוטס רעד תעב ,קידנטיידאב

 ,סעּפָאנס עקיצנייא טפול רעד ןיא טּפַאכ ,ץימע טייטש ךיוה עמאס רעד

 .ןעמאזוצ ייז טסילש ןוא קעווא קיטכיזרַאפ ייז טנייל

 ,ּפָאנס ןטצעל םעד טּפַאכ -- ּפָארַא רע טיירש -- !ּפָאנס א ךָאנ --

 ךַאד רעד ןוא ,ךַאד ץיּפש ןפיוא ,טימרעדניא טקנוּפ קעװַא םיא טלעטש

 .רעקיציּפש ךָאנ טרעוו

 סגגָאװ עלופ סיורא ךיז ןקור ,טכַאנ רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ,טציא ןוא

 -סיוא ךיז ,עינָאלָאק ןיא םייהא ןרָאפ ייז --- רעטעברא ןוא ןטסינָאלַאק טימ

 רעבירא ייז ןעיירש עכעליירפ ןוא ןרעדנא ןרעביא רענייא דךיז ןגָאי ,ןעור

 .ןטייווצ םוצ ןגָאװ ןייא ןופ

 יר ןיא ןיירא ךיז טעבנג ,עלעטניוו ליק א ךיז טגארט טפול רעד ןיא
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 ' 2 5 ר ע ר נ ע ב דו ר כב

 -ומ א טימ רעבייל עטציוושראפ ןוא עטציהעגנָא יד טעלג ,סעכוזַאּפ ענעפָא

 .טייקכעלטרעצ רעכעלרעט

 ןטייז עלא ןופ .רעכעליירפ ,רעקידעבעל לאמאטימ טרעוו עינָאלָאק ןיא

 :ןפורסיוא ןוא תולוק ךיז ןרעה

 !עטניק ןיא דרעפ יד ןיירא ביירט ---

 !קירטש א ףיוא ןאסאלא םעד וצ דניב --

 !רעיױט םעד וצ ךַאמ --

 -- געוו ןרעביא ןטייווצ םוצ ןכש ןייא טיירש --- ?ריא טניימ יו ---

 ןבילבעג רימ ייב ?טכאנ יד ןענעגער טשינ טעוו'ס ,םייח 'ר ,ריא טניימ יו

 ...גיוטס רענעּפָא ןַא

 א ןופ ןָאט ַא טימ ןכש רעד טרעפטנע -- !ןענעגער טשינ'ט'ס ,ןיינ ---

 ,למיה ןפיוא טקוקראפ עלייוו א ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןיבמ

 ?ןישאמ יד ךייא ייב סעּפע טעברַא יוזא יוו ---

 עלעקניזנורּפש קירעביא ןא ךייא ייב רשפא ךיז טניפעג !רָאנ טגָאז ---

 ..?רעדניב םנופ

 ןופ סיורא ןקוק סאוו ,ךעלּפמעל-ןיסָארעק עניילק ןופ ןייש רעד ייב

 ,ענעשאוועגּפא ,רעטעברא יד סיוא ךיז ןצעז ,רעמיוב-ןסיַארַאפ יד ןשיווצ

 ןדייר ןוא עטַאמ א ןעקנירט ,רעדמעה עטעטסַארכעצ טימ ,עטשירפענּפָא

 .ץיה רעקיגָאטייב רעד ןופ

 סעּפע טגנערב ,ךיק ןופ סיורא טמוק ,עקידנלייא ןא ,עטסאבעלַאב יד

 לםעל ,רעלעט ןעגנילק'ס ;ןיירא ךיק ןיא רעדיוו טדניוושראפ ןוא שיט םוצ

 .שיט םורא ךיז ןצעז עלא .רישעג-ךיק ערעדנַא ןוא

 ךיז ןזייוואב ,רעמיוב יד ןשיווצ ןופ טכיל יד ןדניוושראפ ,ןסעגענּפא

 .ןשָאלעגסיױא טרָאד ךיוא ייז ןרעוו דלאב ןוא רעטסנעפ יד ןיא

 טכירראפ טראד .ןסיורד ןיא טכיל א ןבילבעג ךָאנ זיא בוטש ןייא ןבענ

 ןעמ ןוא ,ןסירעצ טנייה ךיז טָאה סאוו ,ןישַאמ-דיינש ןופ טנווייל סָאד רענייא

 ,סנגרָאמ-וצ-פיוא ץנאג ןבאה יז זומ

 רעטומ א --- עלעניוו א ןופ ןעּפירקס סָאד ךיז טרעה בוטש א ןופ ץעגרע

 :דניק סאד טגיווראפ

 ..8הַאזַא ַאדַאזַא --



 ר עיד עט שש ײ דיי א יהי ווא

 ןיא טלאה סאוו ,לרעייפ ןיילק א ךָאנ טעשטשילב עשטנַאר א ןבענ

 סאוו ;ערַאטינ א ןופ ןעמורב עליטש סָאד ךיז טרעה סע .ןרעוו ןשָאלעגסיוא

 ...ליטש ןצנאגניא טרעוו'ס זיב ,רעליטש ןוא רעליטש לאמ א

 קירוצ טגנערב ,ּפָא טשירפ ,םורד ןייק ןופצ ןופ ךיז טגָארט ?טניוו ַא

 -ראפ ןענַאטשענג נָאט ןצנאג םעד זיא סאוו ןוא ,טסקַאװ סאוו ץלא ;בעל םוצ

 .ןוז רעד ןגעק טשלה

 ןופ !עקַאװק סאד ,לירנ א ןופ ןלירג סָאד ךיז טרעה טרָאד ןוא ָאד

 ,לארָאק ןיא המהב א ןופ ןעווער סָאד ,ענוגַאל רעטנעָאנ רעד ןיא סעבַאשז

 ןיא ךיז טגארטעצ סאוו ,ארערטָאּפ ןיא ץעגרע דרעפ א ןופ ןעשזריה סָאד

 .ליטש סע טרעוו רעדיוו ןוא .רעדלעפ יד רעביא טייקליטש רעקיטכַאנ רעד

 .עינַאלָאק ןיא טפַאלש'מ ;ליטש ,אש

 ץעגרע ןופ .טכַאנ רעד ןופ טייקליטש יד ןסירעגרעביא טרעוו םיצולּפ

 :לוק א ךיז טגָארטרעד

 וצ ןפיולרעבירא ?ייוורעד ?עוו ךיא !דרעפ יד גנערב ,ךיג ףיול ---

 !ןקעוופיוא ,ןלאומש

 סייוו א ףיוא ךיז טביוה ,בוטש רעטייווצ א ייב ,רעמיוב יד ןשיווצ ןופ

 ןטשרעביוא םעד רעבירא טניוב ,םיוצ רענעטָארד רעד וצ וצ טייג ,טלַאטשעג

 סיוא םיא טגיוב ,רעיוא םעד ןָא טגנערטש ,סיורא-געוו םוצ רעּפרעק ןופ לייט

 ןופ רעדורעג א טכיירגרעד סע .טנאה רעטכער רעד ןופ עינָאלד רעד טימ

 .ררעפ ןביירטראפ ןלענש

 :ןעשטּפעש ליטש א ןוא ריט א ןופ ּפַאלק א ,טירט עלענש

 .קינייועניא ןופ עמיטש א טגערפ -- ?ןעמעוו ייב ---

 זא ,טכאד רימ רָאנ -- עטייווצ א טרעפטנע --- טשינ טסייוו'מ ---

 ?ןענַאּפש םוצ דרעפ ריא טָאה רשפא .ןענאמדלעפ ייב זיא'ס

 .בוטש רעטירד א וצ ,רעטייווצ א וצ רעטייוו קעווא טפיול רע ןוא

 טּפַאכעג -- ענעוטעגנָא-בלאה ןטלַאטשעג ךיז ןזייוואב םוטעמוא ןופ

 תולוק ךיז ןרעה סע .רעהא ןוא ןיהא ןפיול --- זיא טשינ'ס סאוו ,ךיז ףיוא

 :ןטייז עלא ןופ
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 טיט סור יש ירזנ-עיב זד ה"רוצ

 רימ ןלעוו ?םענייא ךָאנ ריא טָאה רשפא .דרעפ ןייא רָאנ בָאה'כ --

 !ןגָאװ ַא ןענַאּפש

 עצנאג יד ?ריא טייטש סאוו !דרעפ יד ןענַאּפש טפלעה !יעה ---

 !רעייפ ןטימ קעווא ךָאנ ןעק עינָאלַאק
 !קעז עקידייל ןעמענטימ טשינ טסעגראפ ---

 ...טרָאד ןופ זיא טניוו רעד !עינָאלָאק עצנַאנ יד ןקעוופיוא ףראד'מ ---

 ...רלעפ ןפיוא ןענייטשנייוו ייב זיא סָאד זא ,טכאד רימ ---

 ...ןענַאמדלעפ ייב זיא סָאד ,רעטייוו זיא "ערקאשט , ןייז !ןיינ --

 עכלעוו טניה ןופ ןליב ןוא ןעקווַאה א טימ טשימעגסיוא ןרעוו תולוק יד

 ןעניפעגסיוא ןליוו ,טפול רעד ןיא ןקעמש ,ענעקָארשרעד סאג ןיא םוא ןפיול

 .ןעשעג זיא'ס סָאװ

 ךיז טגָארט סאוו ,ןגָאוװ ַא ןופ ןפיול עקישיור סָאד ךיז טרעהרעד דלאב

 יד ןבענ ,רעמיוב יד ןשיווצ ,שינרעטסניפ רעד ןופ .סאנ רעד ךרוד לענש

 ןָא ךיז ןּפאכ ,ןגָאװו םעד ךָאנ ןפיול ,ןטלַאטשעג סיורא ךיז ןסייר רעביטש

 קידנגנירּפשרעטנוא ןוא ןגָאװ ןופ לייט ןטשרעטניה םייב טנעה עדייב טימ

 טימ ,ךיוב ןפיוא ןעגנעה ייז ןביילב תליחת ;ןנָאװ ןיא ןיירא ךיז ייז ןפראוו

 -נא רעניילק א ךָאנ רעבָא ,ןנָאװ ןיא רעּפרעק טפלעה רעטשרעביוא רעד

 ,ןגָאװ ןיא רעּפרעק לייט ןטייווצ םעד ךיוא ןיירא ייז ןפראוו גנוגנערטש

 .סיורָאפ ץלא ךיז טגָארט סאוו

 עטקאּפעג-לופ עלא ,רעטירד א ,ןגָאװ רעטייווצ א ךרוד טפיול דלַאב

 .ןזיוה ןוא רעדמעה עליוה ןיא --- עטעדיילקעג-טכייל ןשטנעמ טימ

 .טייקיטכיל עטיור א ךיז טעז סע ואוו ,ןיהא ךיז ייז ןנארט עּלַא ןוא

 ןוא ;ןשָאלעגסיוא-ןרעטש יד ;ןטכיולאב לעה זיא למיה ןופ לייט רעסיורג א

 ...ךיוה רעד ןיא ךיז ןביוה סאוו ,ןעננוצ עטיור --- טייוו רעד ןיא

 -סניפ רעד ןיא טקילבעגניירא םיצולּפ טָאה גיוא קידרעייפ סיורג א

 יד .ןטייז עלא ףיוא ןעקניוו ןעמונעג שימלעש טָאה ,ןיירא טכַאנ רערעט

 טסואוועג טינ ןוא טלקאוועג ךיז ,ןטלאּפש ןעמונעג ךיז טָאה שינרעטסניפ

 טָאה גנוצ עטיור א ,ןוטעג זָאלב א טָאה עלעטניוו ַא .ןדנעוו וצ ךיז ןיהואוו



 רעדל עפ עש ײד "א ףי װא

 גנורּפש א טגנאלרעד .ןגנאז ?טניב א ןבעגעג קעל א ,טקעטשעגסיורא ריז

 ,ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה םַאלפ א ןוא ,סעּפָאנפ עּפוק א ףיוא

 רעייפ סאד טָאה טראד ןופ ןוא ,ךיור ןצראווש ,ןטכידעג א טימ ןעמאזוצ

 -סָאװ-רָאנ םנופ ןעלצראוו עכיוה יד ףיוא ,דרע רעד ייב טרַאה ןכירק ןעמונעג

 -עגוצ זיא'ס זיב ,בנג א יװ ,ךיוב ןפיוא טקורעג ךיז ,ץייוו םענעטינשענּפָא

 ןופ ןוא .רעטרעפ א וצ ,רעטירד א וצ ,סעּפָאנס עּפוק רעטייווצ א וצ ןעמוק

 ייז יו ,ןעגנוצ עקידרעייפ-םַאלפ ןנייטשפיוא ןעמונעג ןבאה ןטייז עלא

 ...ןצימע טימ טציירעג ךיז ןטלאוו

 טכאמעג ,רעטניהא ףיוא רעמ סאוו ןקור ןעמונעג ךיז טָאה טכַאנ יד

 טײרּפשעצ קידהּפצוח רעמ ןוא רעמ ץלא ךיז טָאה סאוו ,רעייפ ןראפ ערַאװ ַא

 .ןעקסארט ןוא ןקַאנק א טימ ,רעדליּפענ ןוא שער טיפ

 ענעטכיולאב ,עטפאגראפ ןעייטש רערלעפ יד ףיוא םורא ןגיוטס יד

 ...ךיז ןשודיח ןוא ,ןייש רעװעזָאר טיכ

 ןופ ןעיירש עטלפייווצראפ סָאד !גָארטעג ךיז טָאה טפיל רעד ןיא

 ךעלהפוע ענעפלאהאבמוא עניילק יד טזאלראפ קערש ןיא ןבָאה סאוו ,לגייפ

 -פיוא ןוא ןרעדעפ ןוא יורטש ןשיווצ ,דרע רעד ףיוא ןטסענ יד ןיא ערעייז

 ןוא ןטסענ יד רעביא טבעוושעג ייז ןבָאה ,ךיוה רעד ןיא ךיז קידנביוה

 -ראפ ,רעטנעָאנ ןוא רעטנעָאנ ץלא ךיז טקור רעייפ סָאד יוװ ,טקוקעגוצ

 רעייפ סָאד ןיוש זיא טָא ןוא ...געוו ןיא רָאנ טניפעג'ס סאוו ץלא טנערב

 ןופ ןענָאק ,ךעלעקסיּפ עלעג ןענעפע ךעלעגייפ עניילק יד ...טסענ רעד ןבענ

 .ןעיצ טינ םעטָא םעד ץיה

 ןציז ןבילבעג ןענייז ייז .טזאלראפ טשינ ןטסענ יד !באה ערעדנַא

 וצ ייז ,ערעייז ךעלרעדניק יד קידנלעטשראפ ,ךעלעגילפ עטיײרּפשעצ טימ

 ...רעטנעָאנ ?אמא סאוו ךיז טקור סאוו ,רעייפ םנופ ןפיהראפ

 יו רעמ טשינ ןבילבעג זיא סע .רעבירא ןיוש רעייפ סָאד זיא טָא ...ןוא

 .שַא קידנעילג

 .עטקַאּפעג ןשטנעמ טימ לופ סנגָאװ יד ןָא ןעמוק ןרעדנא ןכָאנ רענייא

 םיורא ןעגנירּפש עלא .קירוצ ףיוא ןעגנירּפש ,ןעכרָאנשי ,ךיז ןקעדש דרעפ יד

 טעּפמיא טימ ךיז ייז ןפראוו טנעה יד ןיא קעז עסַאנ טימ ןוא סגגָאװ יד ןופ
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 י 8 ס'ר ע'הזונ עב ריט רו 3

 ךיז ןלעטש ,ןטייז עלַא ןופ םורא סע ןעלגניר ,רעייפ ןגעק המחלמ רעד ןיא

 ,קעז יד טימ ןעכָאפ ,רעייפ ןוא טכַאנ רעד ןופ שינרעטסניפ ןשיווצ סיוא

 ..אנוש ןכעלרעפעג א ןגעק ןדרעווש עזיולב טימ יו

 ,ררע רעד ןיא קעז יד ןופ ןּפאלק עּפמעט סָאד ךיז טרעה ןטייז עלַא ןופ

 -נופ ןעילפ סע ,עטייווצ סאד ףיוא טרָא ןייא ןופ ןלייא ןוא ןעגנירּפש סָאד

 .רעייפ-םונהיג א םורא ץנאט-םירש א ,סיוא טעז'ס -- ןעק

 :ןעמעראיל ןוא ןעיירש עלא

 !אדַאהדַאה !ַא-אה-אה ---

 !רעבירַא טשינ זָאל !רעהַא !רעהַא םוק --

 !גיוטס םוצ וצ טשינ טזָאל !יעה --

 !סעּפָאנס סעּפוק יד טפראוועצ ---

 ,טליטשעגנייא ?לסיב א ץַאלּפ ןייא ףיוא טרעוו רעייפ סָאד ןעוו ,ןוא

 .סיורָאפ ךיז טקור רעייפ סָאד ןיהואוו ,ןיהַא רעבירא עלַא ךיז ןפראוו

 .יירשעג א רענייא טיג --- !גולּפ א ןייז לָאז'ס ןעוו --

 ,ןטייז עלא ןופ ןעמ טיירש -- !גולּפ א טגנערב !נולּפ ַא !גולּפ א ---

 ןדנואוושראפ ץעגרע ןרעוו ןוא ,ןטלַאטשעג ייווצ ּפֶא ךיז ןלייט סע

 .טכַאנ רעד ןופ שינרעטסניט רעד ןיא

 שינרעטסניפ יד .רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ךיז טקור רעייפ סָאד ןוא

 .רעטניהא ףיוא ּפֶא ךיז ןקור רעייפ סָאד םורא ןעלגניר סאוו עלא ןוא

 ,רעקיטש עצנאג םיא ןופ טּפַאכ ,ףליה-וצ רעייפ םעד טמוק טניוו רעד

 ,ןגנאל א טימ ,רענעטכיולאב-לעה א טייטש סאוו ,גיוטס ןפיוא ייז טפראוו

 ,םורא םיא טלגניר רעייפ סאד ;רעטניהא ףיוא טגיײלעגּפא ןטָאש !צרַאװש

 א דלאב ךיז טזייוואב'ס טענַאװ ןופ ,וצ ץיּפש םוצ ,ףיורא ןרעטעלק טמענ

 ןוא טייז א ףיוא סיוא ךיז טגיוב ,רעטיצ א טינ גיוטס רעד ;ךיור רעצרַאוװש

 .ןעמַאלּפ ןיא ןייטש טביילב

 :יירשעגסיוא רעטלפייווצראפ א סיורא ךיז טסייר רעליימ סנעמעלא ןופ

 !א-א-אה --

 ;טשינ םיא טזָאל ןעמ רָאנ ,גיוטס ןפיוא ןפרַאװ ךיז ליוו ןאמדלעפ

 .ןטשלחראפ-בלאה א קעווא םיא טריפ'מ



 רעד 5 עפ עש יד יא ףיוא

 סאוו ..?ןייז טעוװ סאוו ...טעבראעג רעטיב יוזא רָאי ץנאג א --

 : ..?ןייז טעװ

 ןקערש דרעפ יד .דררעפ ףניפ ןופ טּפעלשעג ,גולּפ רעד טמוק טָא ןוא

 ןופ ,ןעמיוצ יד ייב ייז ןריפ ,וצ ןפיול עקינייא .ןיינוצ טשינ ןליוו ייז .ךיז

 א ןסירענפיוא ךיז טזייוואב'ס .רעייפ םורַא זיירק א יוזא ןכאמ ,טנרָאפ

 סַאּפ רעצראווש רעד ןוא ,ױזַא לָאמ עכעלטע .דרע סַאּפ רעלָאמש רעצרַאוװש

 .רעטיירב ןוא רעטיירב לָאמ ַא סאוו טרעוו דרע

 ,ןייטש טביילב ,דרע רעטרעקאעגפיוא רעד וצ זיב וצ טמוק רעייפ סָאד

 טמוק שינרעטסניפ יד .ןשָאלעגסיוא טרעוו ןוא יורטש עטצעל יד טנערבראפ

 ןרעוו ייז רעבָא ,ךעלרעייפ עניילק ךָאנ ךיז ןזייוואב טראד ןוא ָאד ;קירוצ

 .קעז יד ןופ ּפעלק יד ךרוד ןשאלראפ דלאב

 .סטעילַאמסראפ ,סטנערבראפ ןופ חיר א ךיז טגָארט טפול רעד ןיא

 .רעטסניפ רעד ןיא ךעלדער ןרעוו ,ןשעלּפָא סָאד טקידנעעג

 זא -- רענייא טנאז -- ןפָאלש טניילעג סאוו-רָאנ ךיז באה ךיא --

 ...טרעהרעד באה ךיא

 ...שער א סעּפע ךיא רעה ,ןסיורד ןיא ןפאלשעגנ ןיב ךיא --

 ?רעייפ סָאד ןעמענ ןעוועג ךיז לאז טענַאװ ןופ ---

 ...טסייוו רעוו ---

 ...רַאגיצ א ןופ קנופ א ---

 ?ןוטענּפָא לציּפש א רעצימע טָאה רשפא --

 ,..טסייוו רעוו ---

 סנאמדלעפ קידנרָאפייבראפ ןוא טעברא רעד וצ קידנואפ ,ירפ ץנאנ

 םעד ןופ .דלעפ ןטימניא קעלפ ןצרַאװש ןסיורג א ןעזעג ןעמ טָאה ,דלעפ

 .שא עּפוק עקישטַאלּפ א ןבילבעג זיא ץיייוו גיוטס

 ,טרימשענסיוא שא ןופ ,ץראווש ןצנאגניא ,ןאמדלעפ רעטלא רעד

 ןצנאג ןטימ קירנרעטיצ ,עסָאר רעד ןופ ענערָאװעג-טכייפ רעדיילק טימ

 קידנענַאּפשמורא ,ןוא קַאז א טימ ןעמונעגמורא ךיז טָאה ,טלעק ןופ רעּפרעק

 :ןיילא ךיז וצ יו ,ןעלמרומ וצ טרעהעגנפיוא טשינ רע טָאה ,קירוצ ןוא ןיה
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 לעוד ַא

 -רָאפ א .ןרעדנַא ןפיוא רענייא םורק טקוקעג ןבָאה ייז זַא ,גנַאל ןיוש

 ייז סאוו ,לָאמ סעדעי .ןעשענ טעוװ סעּפע זא ,טגאזעגרעטנוא ייז טָאה ?יפעג

 ןבאה ,סָארדרַאפ ןוא ןרָאצ ןפורסיורא ייז ייב טנעלפ ,טנגעגאב ךיז ןבָאה

 -ַאב ןיא טעשַאּפעג ךיז ןבאה ייז שטָאכ ,ןטנערוקנַאק סלא טכַארטַאב ריז

 ענייז טימ ןעגנאגעגמורא זיא יַאהוב רעדעי שטָאכ ,סארערטַאּפ ערעדנוז

 ןבאה םיוק .רעשרעה רעד ןעוועג זיא רע עכלעוו רעביא ,סעצעלעט ןוא יק

 ייז ייב ןגעלפ ,טױלּפ םענעטָארד טייז ןייז ןופ רעדעי ,ןפארטעגנָא ךיז ייז

 יד טימ ןוא ןגיוב דרע רעד וצ ּפעק יד ןנעלפ ,ןסיגראפ ךיז ןניוא יד

 ןוא ,ךיז רעביא דרע רעקיטש קידנפרַאװ ,ןבָארג דרע יד סיפ עטשרעדָאפ

 ,קערש א ןגָאינא טימרעד ןלעוװ ןלָאז ייֵז ךיילג ,ןעקורמ קראטש ייברעד

 רערעדנא רעד ןיוש טגעלפ ,ןעיירדקעווא ךיז טגעלפ ייז ןופ רענייא זיב

 .יק ענייז וצ רעדעי --- ןייגקעווא ךיוא

 -ניירא ךיז טָאה רענייא זא ,ןפערט וליפא ךיוא ךיז טנעלפ לָאמַא

 יד ןשיווצ ּפָאק םעד טניילעגניירא טָאה ,ָארערטָאּפ סנרעדנא ןיא ןסירעג

 ןיוש ןוא ,ןעמאזוצ ןטָארד יד טימ סעּפולס יד טּפעלשעגטימ ןוא ןטָארד

 ,תועמשמ ,טרעקעגמוא ךיז קירוצ דלאב עקַאט רעבָא ,טייז רענעי ןופ ןעוועג

 ...ןזיוועגסיוא סעּפע םיא ךיז טָאה סע

 לייוו ,סױטשנעמַאזוצ א ןדיימסיוא ךעלנעמ-טייוויוו ,ייז ןנעלפ ךָאד

 .רענגעק ןייז ןופ חכ םעד טנעקעג ןוא טסואוועגנ טָאה ייז ןופ רעדעי

 א טימ ,"ַאשטָאמ,, א ,ץנאלג א טימ ,רעצראווש א ,"ַאגנַאלרַאפ,

 קידרנטערט ,ןייגמוא טגעלפ רע ןעוו .רעּפרעק ןטעפ ,ןקידכעלייק ,ןרעווש

 -נייא ןא ןטישסיורא ךיז זדלאה םנופ טגעלפ ,סיפ עצרוק ענייז טימ רעווש

 ,הרובג ןופ סולפרעביא ןַא --- "וה-וה-וה,, --- ןעמורב עװָאסַאב קינָאט

 ענייז טימ --- םיא רע טגעלפ ,טנערוקנָאק ןייז סנטייוו ןופ קידנעעזרעד ןוא

 ּפָאק ןופ ןטסעמּפָא --- ךעלעגיוא עכעליולב סָאװטע ,ענעסָאגראפ ,עניילק



 יט ר ע ד נעצ ב 'ךדדו ר ּב

 קשח טאהעג טָאה רע שטָאכ ,געוו רעדנא ןא ןעמענ דלאב ןוא סיפ זיב

 ...ןיירא ךיוב ןיא ּפָאק ןטימ ןעגנאלרעד וצ םיא

 עסייוו ןוא עטיור ןופ שימענ א ,יאהוב-"ָאשזיסָאר,, א ,"ןרָאהטרַאש ,,

 ,רעּפרעק ןוא סיפ עכעלגנאל סאווטע טימ ,רעטכייל א ,רעקנילפ א ,רָאה

 רדסכ טגעלפ ,רענרעה עקרַאטש ןוא עצרוק טימ ,ּפָאק םעניילק א טיימ

 ,ןטייווצ ןזיב קע ןייא ןופ ָארערטָאּפ ןיא ןענַאּפשמורא ןייא ןיא ןטלאה

 ,ןעגנורעלקרעד-סעביל ןכאמ ,ןטפאשטנאק עיינ ןסילש ןוא ,עטנאקאב ןשיווצ

 ןזיילנראפ ,וצפיורא ּפָאק םעד ןביוהפיוא ,ּפיל עטשרעביוא יד ןעשטאקראפ

 -רעד רע טנעלפ םיוק רָאנ ...עביל עקיבייא למיה םייב ןרעווש ןוא ןגיוא יד

 ךיז ןגעלפ ,יַאהוב ןצראווש םעד ןָאגנַאלרַאפ ,טױלּפ טייז רענעי ףיוא ,ןעז

 ,ררע רעד וצ זיב ןגיױבּפָארַא ּפָאק רעד ,ןסיגראפ טולב טימ ןגיוא יד םיא

 יד טימ דרע קידנבָארג ,רענרעה עקרַאטש ענייז ןזייוו ןלעװ לָאז רע יו

 ...סיפ עטשרעדַָאפ

 ָאננַאלראפ טנעלפ ,יוזא ךיז טסעכ ןרָאהטרַאש יוװ קידנעעזרעד ,לָאמַא

 ,המחלמ רעד וצ טיירג ,טױלּפ םענעטָארד טייז רענעי ןופ ןלעטשקעװַא ךיז

 יד טימ ןרַאש ,ררע רעד זיב ןניוב ּפָאק םעד ,ןלעטשנָא עבלעז יד ןכאמ ךיוא

 רעװָאסַאב ןייז ףיוא ,ןטלאהעגנייא ,?יטש ןעמורב ןוא סיפ עטשרעדָאפ

 וענייא רעדעי זיב ,טייצ עשביה א ןייטשקעווא ייז ןגעלפ יוזא ןוא .עמיטש

 םעד גיוא ןופ קידנרילראפ טשינ ,קירוצ ףיוא ןקור ןביוהנָא ךיז טגעלפ

 טגעלפ ,ןרעדנא ןופ רענייא טקורענּפָא טייוו קידנעייז ןיוש ,ןוא .רענגעק

 ערעװש ענייז טימ ָאגנַאלרַאפ :געוו רעדנַא ןא ףיוא ןעמענ ךיז רעדעי

 ,בָארג סגנַאפנָא ,קידנעווער ,ןרָאהטרַאש ןוא---"וה-וה-וה,,---קידנעמורב ,טירט

 רעד ןיא ךיג-ךיג קעווא טגעלפ ,שטיווק א טימ קידנקידנע ןוא עווָאסַאב

 .סעצעלעט ןוא יק ןעזרעד טָאה רע ואוו ,גנוטכיר

 רעגנוי רענייש א ןבענ ןענַאטשעג זיא ןרָאהטראש ןעוו ,לָאמנייא

 טשינרָאג רע טָאה ,ןעגנורעלקרעד-סעביל ןיא טפיטראפ קרַאטש ,עצעלעט

 רעד ,ָאגנַאלרָאפ ןיא טױלּפ םענעטָארד טייז רענעי ףיוא יוװ ,טקרעמַאב

 קראטש ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןא טימ ןענַאטשעג יאהוב רעצראווש

 -ראפ א ןוא ,ךעלעניוא ענעסָאגרַאפ עכעליולב-סָאװטע עניילק יד טנפעעצ

 רעד ןופ טעדנעלבראפ .עצעלעט רעקיבלעז רעד וצ טקוקעגרעבירא רעטפַאנ

90 



 ריע ר לעם עם יוד עא הוא

 -"ַאשזיסָאר,, רעד ןרָאהטרַאש יו טקרעמאב טשינ ַאגנַאלראפ טָאה ,טייקנייש

 טייקנייש רעיינ רעד וצ ךעלדנח טכַאמ ,רענגעק רעכעלרעפעג ןייז ,יאהוב

 -עגטימ ,ןטָארד יד ןשיווצ ּפָאק םעד טּפוטשענניירא ךיילנ טָאה רע ןוא

 ןופ ןעוועג ןיוש ןוא ,ןטָארד יד טימ ּפולס םענעבָארגעגנייא ןא טּפעלש

 .טייז רענעי

 לא םינּפ ןענופעג ךיז ייז ןבָאה ,עדייב ראפ טעטראוורעדמוא ,םיצולּפ

 .םינּפ

 -ענּפארא דרע רעד וצ ּפעק יד לָאמַאטימ עדייב ןבָאה וויטקניטסניא

 דרע רעד ןיא סיפ עטשרערָאפ יד טימ ,קירוצ ףיוא טקורעג ךיז ,ןגיוב

 ןרעדנא םנופ רענייא ןבאה ,רעטניהַא ףיוא ןפראוועג דרע רעקיטש ,ןבָארגעג

 טימ לזפ טמורבעג ,גנוגעוואב עדעי טיהעג ,ןעמונעגּפארא טשינ ןגיוא יד

 ןוטעגיזָאל א טעּפמיא טימ ערייב ךיז ןבָאה לָאמַאטימ ןוא הרובג ןוא החיצר

 .ןטייווצ ןפיוא רענייא

 ךיז ןבָאה ּפעק סנדייב .ךעלקערש ןעוועג זיא סיױטשנעמַאזוצ רעד

 רעביא טכליהעגּפָא שזַא טָאה'ס זא ,טּפַאלקעגנָא טפַארק רעקרַאטש א טימ

 ,טייו-טשינ טעשַאּפעג ךיז ןבָאה סאוו ,רעבלעק ןוא יק .ארערטָאּפ רעד

 ואוו ,ןיהא ןפיול ןעמונעג ןוא ןביוהענפיוא ּפעק יד טרעדנואווראפ ןבאה

 -ענ ךיז ןוא טלעטשעגמורא ךיז זיירק א ןיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא לעוד רעד

 ,ןטָארטעגּפָא דלַאב קערש טימ ןוא רעטנעָאנ ןייגוצ טוואורפעג ,טשודיח

 .טעווערעג ןוא ריפ עלא ףיוא ןעגנורּפשעג ,לָאמ עכעלטע יוזא

 ןיא רענייא ןסקאוועגנייא יו ּפעק יד טימ ךיז ןבאה סעיאהוב ייווצ יד

 ןיא ןוא טראּפשעגרעטנוא סיפ עטשרעדָאפ יד טימ ךיז טָאה רעדעי .ןרעדנא

 ,ןּפוטשּפָא ןטייווצ םעד טלָאװעג ץלא ּפָאק ןטימ ןוא ןבארגעגנייא דרע רעד

 -נָא לעפ רעד רעטניה ןרעדַא יד ,ןסירראפ ןקע יד ,ןגיובעגנייא סנקור יד

 טָאה ןגיוא ענעסָאנראפ-טולב טימ ןוא ןגיוצעגנָא ןעלקסומ יד ,ןלָאװשעג

 ןיא ןוא ןּפוטשוצּפָא ןטייווצ םעד ,טעדנעוװעגנָא תוחכ עלא רענייא רעדעי

 .ןעגנַאלרעד םיא ךיוב

 -ייא טָאה ,ןפארטעגנעמאזוצ ןבָאה ריז ןלָאז טנעוו ענרעזייא ייווצ יו

 ןייא ףיוא רָאנ ךיז ןבָאה ייז .ןריר טנאקעג טינ טרָא ןופ ןטייווצ םעד רענ

 -יוו א יוװ ךיג-ךינ ,רעלענש לָאמ א ,רעמַאזגנַאפ לָאמ א ,טיירדעג טרָא
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 ן0ט ױש דר ג2צ שיך וור'ב

 רענייא ןעוו ,ןוא ;טלופעגנָא טפול יד ןבאה ביוטש ןוא דרע רעקיטש ,רעכ

 סיפ יד טימ רענעי טָאה ,ןּפוטשוצּפא טרָא ןופ ןטייווצ םעד ןזיוואכ טָאה

 טרעקַאעצ יו ;ןיא דרע יד ןוא טכאמענ דרע רעד ןיא סנבָארג עפיט
 .ןרָאװענ

 טָאה ןוז יד ןעוו ,ןוא .נָאט ןצנאנ םעד ןגָאלשעג ךיז ייז ןבָאה יוזא

 ןניוצעג ךיז ןבאה םורא ןופ תומהב עלא ןוא ןייגרעטנוא ייב ןטלאהעג

 ץאלּפ םענעי ףיוא ךָאנ ןעמ טָאה ,רעצעלּפ-טכַאנ ערעייז וצ זייוותורוש

 לגנארעג רעייז טימ ןבאה סעיאהוב ייווצ יד סאוו ,ביוטש ןקלָאװ םעד ןעזענ

 -נעמאזוצ עקראטש סאד טכליהענּפא ץלא ךָאנ טָאה סע ןוא ,ןביוהעגפיוא

 .ּפעק סנדייב ןופ דיז ןסיוטש

 טפול יד ,רערעטיול א למיה רעד ,עקידרעטניוו א ןעוועג זיא טכאנ יד

 ךאנ ןענייז סעיאהוב ייווצ יד .טסָארּפ רעסייוו א ןלאפעג זיא'ס .עשירפ א

 םיוק ךיז ןבאה ,תוחכ ןָא ,עדימ ,ןרעדנא ןגעק רענייא ןענַאטשעג ץלַא

 קידנעמעטָא-רעווש ןוא ןטייז יד טימ ןביוהעג קראטש ,ןטלאהעג סיפ יד ףיוא

 סאוו ,םעטָא ןסייה ןלייז ייווצ טזאלענסיורא רעכעלזַאנ יד ןופ ייז ןבָאה

 ןעוו ,ןוא .ךיור ןלייז ייווצ יו ןעזעגסיוא טכאנ רעקיטסארפ רעד ןיא ןבָאה

 םנופ רענייא ןטארטענּפָא ייז ןענייז ,ןבילבעג חכ ןָא רָאג ןיוש ןענייז ייז

 רעדיוו דלאב רָאנ ,גנוגעווַאב סנטייווצ םעד טיהעגנ סנטייוו ןופ ,ןרעדנא

 רעד ןיא טרעהענ ךיז טָאה רעדיוו ןוא ,ןטייווצ ןפיוא רענייא ןלאפעגנָא

 ןּפאלק סאד יװ ,ּפעק סנדייב ןופ ןּפאלק עטּפמעטראפ סָאד טכַאנ רעליטש

 טָאה ָאגנַאלראפ ןעוו ,טנעמַָאמ א ןיא ,זיב ...ןטייווצ ןפיוא ןייב ןייא ןופ

 -געק ןייז וצ טיירדעגסיוא ךיז טייז רעד טימ ןוא ןבענעג טירט ןשלאפ א

 עצרוק ענייז טימ טגנאלרעד םיא ןוא טצונעגסיוא סאד ןרָאהטרַאש טָאה ,רענ

 טָאה רע זיב ,יוזא לָאמ עכעלטע ,ןיירא ךיוב ןיא רענרעה עקרַאטש רעבָא

 ןצנאג ןטימ טגנערטשעגנָא ךיז רע טָאה ַאד ;טּפוטשעגוצ טיולּפ םוצ םיא

 ןיא ןָאגנַאלרַאפ רענרעה עדייב טצעזעגניירא ּפאלק ןקרַאטש א טימ ןוא חכ

 -רעבירא טיױלּפ ןרעביא ןוא ןביוהעגפיוא ךיוה רעד ןיא םיא ,ןיירא ךיוב

 .ןפרָאװעג



 רערפעפ עשי ריא ה ױוא

 ערעייז ןופ ךיז ןבָאה תומהב יד ןעוו ,גנאגפיוא-ןוז ראפ ךָאנ ,ירפ ץנַאג

 יז ןבָאה ,ארערטָאּפ רעד רעביא טזאלענ ךיז ןוא ןביוהעגפיוא רעצעלּפ-טכַאנ

 ןא טימ ,טולב ךייט א ןיא ןניוא עטזיילגראפ טימ ןגיל ןָאגנַאלראפ ןעזרעד

 .עטסקינייוװעניא סָאד ןעזעגסיורא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןופ ,ךיוב םענעּפָא

 .טעווערעצ ךעלקערש דיז ייז ןבָאה

 ןוא גנוי ,תומהב ךָאנ ןפאלעגנעמאזוצ ךיז ןענייז תולוק ערעייז ףיוא

 -עגמורא ךיז ןבָאה ,טנגעג םענעי ןיא ןענופעג רָאנ ךיז ןבָאה סאוו ,טלא

 -עג ,טעווערעג דליוו-הנושמ ןבָאה רָאכ ןיא עלא ןוא זיירק א ןיא טלעטש

 ,דרע רעד ןיא רענרעה יד טימ ןבָארגעג ,סיפ עטשרעדָאפ יד טימ טרַאש

 ,ןיירק א ןיא ןפאלעגמורא ןוא ןייטשנייא טנעקעג טשינ טרָא ןא ףיוא

 .טעווערעג רעדיוו ןוא טרעקעגמוא ךיז דלאב רָאנ ,ןפיולטנא טלאוועג

 ןייז ןבענ ןענַאטשענ ןרָאהטרַאש זיא ָארערטָאּפ קע ןטייווצ ןיא ןוא...

 ,ּפםיל עטשרעביוא יד טעשטאקראפ ,ןטנעמילּפמאק טכאמעג טָאה ,טייהנייש

 -- למיה םייב ןוא ןגיוא יד טזיילגראפ ,וצפיורא ףיוא ּפָאק םעד ןסירראפ

 ...עביל עקיבייא ןריואוושעג --- םורפ
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 גָאט רערעטיג ַא





 גָאט רערעטינ א

 רעטסנעפ יד ןיא ןעיולב ןביוהעגנָא סאוו רָאנ טָאה'ס --- ירפ ץנַאג

 ןפָאלעג ךיילג ןוא רעגעלעג ןופ ּפָארא זיא ,טּפאכעגפיוא ךיז קילע טָאה --

 -עגוצ ,טעשַאּפעג ךיז טָאה עּפַאקש-"אשזיסָאר,, יד ואוו ,עטניק רעד ןיא

 ,םיוצ א טגיילראפ רע טָאה קירטש םענעגייא םעד ןופ .קירטש א ףיוא ןדנוב

 ןניובראפ ,עוונעשז רעד ףיוא טצעזעגפיורא ךיז ,קַאז א ןפראוועגפיורא

 טניוו רעד ,קינייוועניא ףיוא ןטייז עדייב ןיא שוילעּפאק ןופ דנַאר םעד

 ;לטיה סנָאעלָאּפַאנ יו ןעזעגסיוא טָאה סע זא ,ןסײרּפארא טינ םיא לָאז

 טָאה רע עכלעוו ,ןטַאגרַאּפלַא עטלא רָאּפ א ןגָארטעג רע טָאה סיפ יד ףיוא

 ףיוא ייז קידנגיובסיוא ,סיפ יד ןופ רעגניפ יד טימ ןטלאהראפ טזומעג

 ןוטעגיזָאל א ךיז רע טָאה יוזא ןוא ;ןלַאפּפָארַא טשינ ןלאז ייז זא ,ףיורא

 .ןסקָא יד ןכוז ָארערטָאּפ ןיא

 טניוו רעד ךיז טעבנג .ןנעקא ןעמוקעגסיוא דארג םיא זיי טניוו רעד

 רעסיורג א יװ ןזאלבעננָא טרעוו דמעה סאד ;עכוזַאּפ רעד ךרוד ןיירא

 .רעכנעּפ

 קע ןרעדנַא ןטימס ;סיורָאפ ףיוא רעּפרעק םעד סיוא טגיוב קילע

 יד רעטנוא רע טביירט ,?גייב א יװ טיירדעגנייא טלאה רע סאוו ,קירטש

 רעד טימ קידנעקסרָאפ ןוא קידנכרָאנש ,ּפָאלַאג טפיול עּפַאקש יד ;עּפַאקש

 .ארערטָאּפ רעסיורג רעד רעביא ךיז טגארט ןוא ,זָאנ

 ןעילפ ,סעװטַאּפָארוק ענעקָארשעצ היוא ךיז ןביוה זָארג ןשיווצ ןופ

 רעדיוו ןדניוושראפ ןוא ,רעטעמ עכעלטע ּפָא ןעילפ ,דרע רעד ייב ,קירעדינ

 .זָארג ןשיווצ

 טימ ,תולוק טימ ,ךיוה רעד ןיא ףיוא ךיז ןביוה סארעט-ָארעט
 ךיז ןזָאל ,ןזיירק םיא םורא ןכאמ ,רעטייר ןכָאנ ךָאנ ךיז ןעמענ ,ןדלאווג
 םעד ןקילע ייב ּפָארַא ייז ןּפַאכ טָא ,סיוא טעז סע זא ,טנעָאנ יוזא וצ
 ...שוילעּפַאק



 ײק ס0ר ע ד נ ע ב הויה יב

 טייצ ןייק ָאטשינ ;רעטייװ ןוא רעטייוו ץלא ךיז טנארט קילע ןוא

 !טייצ-טינש זיא'ס :ןקוקוצמוא ךיז וליפַא

 ,טעּפמיא טימ ייז ןפיול עלא ;רעטייר ןפיול ןעמ טעז טרָאד ןוא ָאד

 :ןגיוא יד טימ ןכוז ןוא ןטייז עלא ףיוא םורא דךיז ןקוק

 ?סקָא ןסייוו ןיימ ןעזעג טשינ טסָאה --

 ןוא --- ,טנאה רעד טימ ןָא םיא רע טזייוו --- !לקניוו םענעי ןיא --

 ?ןעזענ טשינ וטסָאה ָאשזיסָאר ןיימ

 .רענעי טרעפטנע --- !ןיינ ---

 .ןטייז ענעדישראפ ןיא ,רעדיוו ןפיול עדייב ןוא

 רעד ,"לַארָאק, םוצ טכארבעג ייז קילע טָאה ,ןסקָא ענייז ןענופעג

 טָאה ,רעיוט ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ,סיוראפ ןעגנאגעג זיא סאוו ,"ָארגענ ,

 -וקעגרעטנוא זיא דלאב ;ןיינניירא רָאנ רע לָאז יצ ,ןעוועג בשימ יו ריז

 א ןבעגעג םיא טָאה ,לסקע קידכעלייק ןיילק א ,"ָאשזיסָאר,, רעד ןעמ

 טכאמעג ,סיורָאפ ףיול א ןוטעג טָאה "ָארגענ,, רעד ;ןרָאה ןטימ עכרוטש

 ."לַארָאק,, ןיא ןיירא ןענייז עלא ןוא רעיוט םעד יירפ

 -ראפ ,וצ יז טדניב ,עּפַאקש רעד ןופ ּפָארא קיטסַאה טגנירּפש קילע

 ןוא "ארגענ,, םוצ וצ טייג ,"אנושז, םעד םענ א טיג ,רעיוט םעד טכַאמ

 :סיוא טפור

 !אגושז --

 ּפָארַא טגיוב ,ןכאז יד ןיא רעשיטקַארּפ א ,ןקז א ןיוש ,"ארגענ,, רעד

 טסעפ "אגושז,, םעד וצ טדניב קילע ;סיוראפ ןַאּפש ייווצ א טיג ,ּפָאק םעד

 ךיז רע טעדנעוו רעהכאנ ןוא ,סנעמיר ענרעדעל יד טימ ,רענרעה יד וצ

 :"אשזיסָאר,, םוצ לעפאב ןקיבלעז םעד טימ

 !ַָאגושז ---

 -עג ךיז טָאה רעדא ,ןענַאטשראפ טשינ טָאה רעבָא אשזיסָאר רעד

 ןפיוא טגיילראפ קע ןטימ ןענַאטשעג ךיז זיא ,טשינ טייטשרַאפ רע זא טכַאמ

 וצ טייצ ןופ ,טהרגהלעמענ טָאה ןוא ,טכאמראפ-בלאה ןגיוא יד ,ןטניה

 ןוא ,רעכעלדזָאנ יד ןיא גנוצ רעד טימ קידנכירקראפ ,טקעלאב ךיז ,טייצ

 רע סאוו ,סיאמ םענירג ןיא טנַאמרעד טציא עדארג ךיז רע טָאה רשפא

 ...געוו ןטימ קידנעייג ,םיוצ םענעטָארד טייז רענעי ןופ ןעזעג ןטכענ טָאה
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 רעדלע פ עש יר יא ףהיופא

 ;קידלודעגמוא טרעוו קילע

 טימ םיא טגנאלרעד ןוא !רעניימ םכח !קיטש ןייק טשינ ךַאמ ,ונ --

 .שטייב רעד

 -וצ טשינ יו ,ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ יירד א טוט "אשזיסָאר,, רעד

 ,ּפָאק םעד ּפָארַא טגיוב ,"אנושז,, םוצ טירט עטלייצעג טימ וצ טייג ,ןדירפ

 ...ןייצ יד טימ קידנצירק

 קידנלייא טקנירט קילע ןוא עטַאמ ַא וצ לָאמ עלַא םיא טננערב ?טיג

 .ןרעדנַא םעד ןוא ןעוועגושזנָא סקָא ןייא ןשיווצ ,סיוא

 -אזוצ ןסקָא רַאֹּפ עדייב טייק א טימ ןוא ןסקָא יד טעוועגושזעגנָא

 ןיא קעוא ןוא טנַאּפשעגנייא ןישַאמ-דיינש ןיא ייז רע טָאה ,ןדנובעגנעמ

 .ץייו ןדיינש ןיירא דלעפ

 טימ קַאז ןבלאה א ןישַאמ ןופ ץיז ןפיוא רע טָאה ,דלעפ ןיא ןעמוקעג

 טשינ ךיז טָאה רע ל?ייוו ,גָאו יד ןטלאה לָאז'ס ידכ ,טגיילעגפיורא דרע

 ,טנאה ןיא שטייב יד קידנעמענ ,ןוא ןישַאמ יד טנפעעג טָאה ,טצעזעגפיורא

 .ןביײרטנָא ןעמונעג

 .ןישַאמ יד ןּפעלש ןעמונעג קיטסַאה ןבָאה ןסקָא יד

 ;רעסעמ ןרעביא ץייוו דעלטניב ןייא ןגיוב ןוא ךיז ןעיירד לגילפ יד

 עכלעוו ,ןטנווייל יד וצ רעביא ייז טיג ןוא רעטנוא טדיינש רעסעמ סָאד

 ךיילג ,קיטליגכיילג ךיז טייטש רעדניב רעד ;רעדניב םוצ קעווא ייז ןנָארט

 ןאראפ ןיוש זיא'ס זא ,רע טקרעמאב םיוק רָאנ ,ןעמ טניימ םיא טשינ יו

 טדניב ,טנעה ייווצ סיוא טקערטש ,יירד א ךיז רע טיג ,ּפָאנס א ףיוא גונעג

 סע קידנגיילסיוא ,טּפינקראפ ןוא לקירטש א טימ ץייוו ?פייה סאד םורא

 .עיניל רעכיילג א ןיא

 טרעטנומ טנאה ןיא שטייב רעד טימ ןוא טייז רעד ייב טייג קילע

 ;ןסקָא יד ץלא רע

 !"ָאשזיסָאר ,, ,ָאמַאװ !"ַארגענ,, ,ַאמַאו ---

 רעדניב רעד וואו ,ןישַאמ רעד וצ רעטנורא רע טקוק לָאמ עֶלַא ןוא

 טלעווק ץראה סאד ןוא .עיניל א ןיא ייז טגייל ,ּפָאנס א סיורא טפראוו

 .תחנ ןופ םיא ןיא

 שטייב יד קעווא טפראוו קילע .ןישַאמ יד ןייטש טביילב םיצולּפ
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 אס סי רוט 'ד גישיב = ה"ז ד 3

 טימ יורטש גראב רעצנאג א טניל טנווייל םעד ףיוא .סיורָאפ טפיול ןוא

 יז טזָאל ןוא יורטש יד טצענראפ טָאה טכַאנ רעד ןופ עסָאר יד ,ןעגנַאז

 רעמ ןוא רעמ ץלא ןראוועג זיא'ס ;ןטנווייל יד ןשיווצ ןשטילג ךיז טשינ

 ןוא ןראוועג טקאהראפ זיא ןישַאמ יד זיב טנווייפ םעד ףיוא טקַאּפעגנָא

 .ןייטש ןבילבעג

 סָאד ,טנווייל סָאד טקינייר :םילכ עלא ףיוא טציא טעברַא קילע

 ,רעסעמ

 רעדיוו ןוא ,ןישַאמ יד טעברַא רעדיוו ,ןסקָא יד ןּפעלש רעדיוו ןוא

 .עיניל רעכיילג ַא ןיא סעּפָאנס יד סיוא דיז ןגייל

 -עגּפָא ןרָאװעג ,ןייטש ןבילבעג ןישַאמ יד ןיא יוזא לָאמ עכעלטע

 .ןעגנאגעג רעטייוו זיא ןוא ,טקינייר

 .עסָאר יד ּפָא טנקירט ,רעכעה ןוא רעכעה לייוורעד ךיז טקור ןוז יד

 ןרעביא ,םינּפ ןרעביא םיא טניר סייווש רעד ןוא ןסקָא יד ןבענ טייג קילע

 !טייצ-טינש זיא'ס :טשינ םיא טרַא סע רָאנ ,רעּפרעק ןצנאג

 ןוא רעגניצ יד סיורא ןקעטש ייז ;ץיה יד ןריּפשרעד ןסקָא יד ךיוא

 .ךיז קידנליופרעטנוא ,רעווש ןעיינ

 ןרעה --- ייז רָאנ ,ןזייב טימ ָאד ,ןטונ טימ ָאד ,ייז וצ טדער קילע

 ;ןישַאמ רעד וצ טפיול קילע .ןייטש ייז ןביילב םיצולּפ --- ןוא ןרעה ןוא

 ,ךעלזגורב ?סיב א ןיוש ,קירוצ רע טפיול .גנונדרא ןיא ץלא רעבָא זיא ָאד

 .ןטייז עלא ףיוא שטייב רעד טימ ןטעברא טמענ

 .ןישַאמ יד טריר רעדיוו ןוא

 .רעייפ יו ןיוש טירב ןוז יד .רעסייה ןוא רעסייה טרעוו סע רעבָא

 ןביילב ייז זיב ;ךיז ןּפעלש ייז סָאװ םיוק ;רערעװש-ךָאנ ןעייג ןסקָא יד

 .ןייטש ןצנאגניא

 רעד טימ ןטייז עלא ףיוא טעברא רע .ךיז רעסיוא טרעוו קילע

 ,ּפָאק םעד ּפָארא טגניוב "אשזיסָאר,, רעד .טשינ טפלעה סע רעבא ,שטייב

 ,סיפ עטשרעדָאפ יד טימ רעטנוא ךיז טרַאּפש ,קירוצ ףיוא קור א ךיז טיג

 -ָאר, רעד ,ךיז טכַאד ןקילע זא ,סיורא רעגנעל ךָאנ גנוצ יד טקעטש

 ,טעז רע ןעוו ,טרפב .םיא ןיה טכַאל ,םיא טימ ךיז טצייר "אשזיס

 יד ּפָארא ןגיוב ,"ָאשזיסָאר;; םעי ךָאנ ןעוט ןסקָא ערעדנַא יד ךיוא זא
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 רע דר? עפ עש יד יא ףיוא

 ןוא ןיהַא ןקע יד טימ ןעיירד ,רעגניצ עננאל סיורא ךיוא ןקעטש ןוא ּפעק

 :ןגָאז ןלעװ ןלאז ייז יו ,קירוצ
 ...טשינ ןעייג רימ ,ןיינ ---

 ,שטייב רעד טימ טלַאנק ,םילכ יד ןופ סיורא רָאנ ןיוש טיינ קיִלע

 יד ןוא ןישַאמ יד ,ןסקָא יד ,ךיז ,טלעש ,לוק ןקירעזייה א טימ טמערַאיל

 ןיא טקייוװעגסיוא ,חכ ןָא טביילב רע זיב ,גנאל יוזא ,"עשטעסָאק,, עצנאג

 ..סייווש

 רעד ףיוא ּפָארא טלאמעד ךיז רע טזָאל םעטָא ןטקיטשראפ א טימ

 .ררע

 רעד זיא טציא .עקיבלעז סאד ןעווענ זיא גָאט ןבלאה ןכָאנ ךיוא

 ,ּפָאק םעד ּפָארא טגיוב ,ןייטש טביילב סאוו ,רעטשרע רעד "ַאשזיסָאר,

 ,סיפ עטשרעדָאפ יד טימ רעטנוא ךיז טראּפש ,גנוצ יד סיורא טלעטש

 .ןסקָא ערעדנַא יד ךיוא --- קידנקוק םיא ףיוא ןוא

 ;רע טיירש סעכ טימ .ןדנוצעגנַא טרעוו קילע

 קידנעיירד יוזא ןוא --- !ָאקנַאלב ָאמַאװ !ָאשזיסָאר ָאמַאוװ !ָאמַאװ ---

 .םינּפ ןיא ץימש א ןיילא ךיז רע טננאלרעד ,ּפָאק ןרעביא שטייב רעד טימ

 ןגאלש וצ ןָא רע טביוה ;סעכ ןיא רעמ ךָאנ ןיירא םיא טננערב סָאד

 ןסקָא יד זיב ,ןייצ יד טימ טסייב ,סעקַאלוק יד טימ ,סיפ יד טימ ןסקָא יד

 .ןיירא ץייוו ןיא ףיט יז ןּפעלשראפ ןוא ןישַאמ יד ּפַאכ ַא ןעוט

 סאוו ,לקירטש םייב קירוצ ייז רע טּפעלש ;ןטלאהּפא ייז ליוו קיִלע

 :טיירש ןוא ,סקָא ןטשרעדָאפ ןופ רעיוא םוצ ןדנובענוצ זיא

 !ישוא-וא-וא !ישואדואדוא ---

 דרע רעד וצ טלאפ קילע ןוא רעביא ךיז טסייר לקירטש סאד רָאנ

 -ייווצ א ,םוא טלאפ רענייא ;ךיז ןרעטנָאלּפראפ ןסקָא יד .רעטניהא ףיוא

 ךיז ןעיירדראפ ,ןעמאזוצ עלא ןוא ;רעבירא םיא רעביא טנַאּפש רעט

 .ןרעטנָאלּפוצפיוא ךעלגעמנוא טעמכ זיא'ס זא ,יוזא

 טרימשעגסיוא דרע ןוא סייווש ןופ ,םינּפ ןייז --- ףיוא ךיז טביוה קיִלע

 .ןרעטנָאלּפסױא ןסקָא יד רע טמענ סעכ םענעטלאהעגנייא טימ ןוא ---

 .ןרייר וצ טשינ --- רעטייוו ןייג ןופ רעבָא
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 ט 00 ס רויע ד ניע ב ד ויר ב

 ןסקָא יד וצ קילע טדער -- !ןזייוו ךייא לע ךיא !טרַאװ ,טראוו ---

 ...ןייג טשינ ליוו'מ יוזא יװ ,ןזייוו ךייא לעוװ דיא --

 קיטש א ךָאנ םיוצ םענעטָארד םוצ ךיז רע טזָאל קידנגָאז סָאד ןוא

 .שטייב קע םוצ ןדניבוצוצ סע ידכ ,טָארד

 -ינשענּפָא ןשיווצ ,דרע רעד ףיוא ןסעזעג זיא סאוו ,עװטַאּפָארוק א

 -טע ןגיולפעגפיוא יז זיא קידנפייפ ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ,ץייוו םענעט

 .ןעגנאז יד ןופ רעכעה סָאװ

 טקוקעגכַאנ ןוא ןייטש ןבילבעג ,ןקארשרעד קילע ךיז טָאה תליחת

 וצ ןעמוקעג רעבָא רע זיא דלאב .ץייוו ןשיווצ ןדנואוושראפ זיא יז זיב

 .ןענופעג עקַאט ןוא ,ץייוו םענעטינשענּפָא ןשיווצ ןכוז ןעמונעג ןוא ,ךיז

 קילע .ןעמיולפ עקיטייצ יוװ ,רעייא עיולב ריפ טימ טסענ א ןעוועג זיא'ס

 טָאה .ןטלאהאב וצ ייז ואוו קידנבָאה טשינ ,ןוא ןביוהעגפיוא ייז טָאה

 ןוא ,טגיילעגניירא קיטכיזרָאפ ןיהא ייז ,שוילעּפאק םעד ןעמונעגּפארא רע

 .ןוטעגנָא ּפָאק ןפיוא קירוצ

 םוצ ןדנוכעגוצ סע ,טָארד קיטש א טכוזעגסיוא רע טָאה ךָאנרעד

 .ןסקָא יד ןוא ןישַאמ רעד וצ טרעקעגמוא ךיז ןוא שטייב רעד ןופ קע

 ךיוא רעבא ,שטייב רעד טימ ןטעברא ןעמונעג רע טָאה רעדיוװ ןוא

 ךיז ןבאה ןסקָא יד .ןפלאהעג טשינ טָאה טָארד ענעדנובעגוצ קיטש סָאד

 ןוא ןרעדנא ןרעביא רענייא טנַאּפשעג ,ןלאפעגמוא ,קירוצ ףיוא טקורעג

 .טרעטנָאלּפראפ ריז

 ,רעטלפייווצראפ א ,רענעפלאהאבמוא ןא ןייטש ןבילבעג זיא קילע

 טָאה ,רעקירעדינ לָאמ ַא סָאװ ךיז טקור סאוו ,ןוז רעד ףיוא טקוקעג טָאה

 ,עטנפעעצ-בלאה ,עקיטייצ ,ענעגיובעגסיוא ,ןעגנאז יד יו ,ץייוו ןפיוא טקוקעג

 ןטסנעלק ןופ זָאלב ןפיוא ךיז ןטישוצסיוא טיירג ןענייז ,רענרעק טימ עלופ

 סעּפע ןעשטּפעש ,ךיז ןדוס ,ןלייצרעד סעּפע ןלעוו ייז לָאז סָאװ ,עלעטניוו

 -נָאלּפראפ ,עטראּפשעגנייא ןסקָא יד ןעייטש ָאד ןוא ...ליטש רעד ןיא

 ..!עטרעט

 -ענ רע טָאה סעקאלוק עדייב טימ .תענושמ א ןלאפאב זיא ןקילע

 :ןיירא ּפָאק ןיא ןנָאלש ךיז ןעמונ
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 רעד לע כפ7 עש:יד ײא ףיטא

 סאוו -- טמעראילעג רע טָאה -- ?ןוט ךיא לָאז סאוו !דלאווג ---

 !?ןוט ךיא לאז

 ןגיוא יד ,קירעזייה ,טליפענ טשינ רבא ץנאג ןייק ,ןכָארבעצ ,דימ

 ןיא ,ןוטעג-ייו ךעלקערש םיא טָאה ּפָאק רעד ,טלדניוושעג םיא ןבָאה

 .תוחכ עטצעל יד טימ ןעמוקענמייחא קילע

 לטיג םיא טָאה ,טרָאװ ןייק קידנדיירסיוא טשינ ,טורענּפָא ךיז ?סיב ַא

 .ןשַאוומורא ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,רעסאוו טגנאלרעד

 ּפַאט א טָאה דע .רעטרעדנואווראפ א ןייטש ןבילבעג רע זיא םיצולּפ

 -אב ,ןגיוא יד וצ ןגארטענוצ ייז טָאה ,ּפָאק ןפיוא רעגניפ יד טימ ןוטעג

 -עלק ןוא סכעלבלעג סעּפע ןעוועג זיא'ס .ןקָארשרעד דיז --- ןוא טכַארט

 ,..סקידעּפ

 ;לוק ןייז טימ טשינ יװ ,דלאוועג א טכאמעג טָאה קילע

 !ברַאטש ךיא !עװעטַאר !לטיג !דלאוועג !לטיג --

 :ענעקָארשרעד א ןפָאלעגניירא ךיק רעד ןופ זיא לטיג

 זיא רעטצניפ --- טגערפעג קידנרעטיצ יז טָאה --- ?קילע יסָאװ --

 ?ןעשעג זיא סאוו !רימ

 טפראוו ,ךיז וצ וצ טשינ יז טזָאל קילע רעבָא ,ןטכַארטַאב ,ןייגוצ ליוו יז

 עדייב טימ וצ טלאה ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סאוו ,ערטַאק רעד ףיוא ךיז

 :ןעיירש וצ ףיוא טשינ טרעה ןוא ּפָאק םעד טנעה

 !!ןריולראפ ןיב ךיא !ברַאטש ךיא ,טלאאאוודעג --

 .ןעיירש ןביוהעגנָא ךיוא ?טיג טָאה ,תולוק יד טרעהרעד

 --- רעמָאי א טימ ןכָארבעגסיױא יז טָאה --- !רימ זיא רעטסניפ ---

 .!?דעביא ךימ וטזָאל ןעמעוו ףיוא !ןפארטעג ךימ טָאה רענוד ַא

 ,רעדניק יד ךיוא --- קידנקוק ייז ףיוא ןוא

 םנופ ןפיולוצ ןעמ טמוק --- ?קילגמוא ןא ראפ סאוו ?זיא סאוו ---

 טלאה רע .ךיז וצ וצ טשינ רעבָא טזָאל קילע .ןוט קוק א ל?יוו'מ .ןכש
 ;ןעיירש ןייא ןיא

 רימ ןענייז ןריהעג עניימ ,טלַאאװעג !ברַאטש ךיא טלַאַאַאװעג --

 ..ןּפָאק ןופ סיױרַא
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 יוק פ ריע היניע בו יד ז רוב

 -ןרָאפייבראפ ןוא ,רעטקָאד ןכַאנ טקישענ ןעמ טָאה טייהרעטלמוטעצ

 רלאב ןענייז עכלעוו ,םינכש ערעדנַא ךיוא ןבעגעג-ןסיוו-וצ ןעמ טָאה ,קיד

 .ןפיולוצ ןעמוקעג

 רעד םורא טלעטשענמורא ךיז ייז ןבָאה רעמינּפ ענעקָארשעצ טימ

 יד טימ ןפראווענ ,םישעמ טעברַאעגנ ןוא ןגעלטנ זיא קילע ואוו ,"ערטַאק,,

 רעגניפ יד ןשיווצ ןופ ןוא טנעה עדייב טיינ ןטלאהעגוצ ּפָאק םעד ,סיפ

 זיא לוק ןייז ןוא ,לענ בלאה ,סייוו בלאה ,טייקיסילפ א סעּפע ןעזעג ךיז טָאה

 .למיה ןטעביז ןזיב ןעגנאגעג

 !ברַאטש ךיא ,טלַאַאוװעג --

 !ןריהעג עניימ ,טלַאַאַאוװענ --

 םיא ייב ךיז ןכש א רענייא טָאה -- קוק א ןבעג טזָאל ,רעבָא --

 טָאה קילע יו יוזא רָאנ ...רעמ טשינ ןוא ןוט קוק ןייא רָאנ -- ןטעבעג

 ייז ןסירעגּפָא ,טנעה עדייב ןוטעג ּפַאכ א םיא רע טָאה ,טוָאלעג טשינ

 -וצ ךיז ןבָאה םינכש יד ןוא ,טכיל א ןנארטעגוצ טָאה רעטייווצ א ;ּפָאק ןופ

 .טקוקעג

 טשינ וטסָאה -- םיא וצ ןכש רעד ךיז טעדנעוו --- קילע ,רָאנ גָאז ---

 ךיז טעי סעּפע ?סעווטאפארוק ןופ רעייא שוילעּפאק ןיא טגיילעגניירא

 ...ךעלכעלעג ןוא רעייא ןופ ץכעלָאש

 עסיורג רָאּפ א טנפעעצ טָאה ןוא ,טליטשראפ ןראוועג םיצולּפ זיא קילע

 .עטַאװעשירַאנ טלכיימשעג ,ןטייז עלא ףיוא טקוקעגמורא דיז ,ןגיוא

 ...ןסעגראפ רָאג בָאה'כ .טעשטּפעשעגסיורא רע טָאה ...עקאט ,ָאי --

 .רעטכעלעג ןקיכליה א טימ ןכַארבעגסיױא ןבאה םינכש יד

 סי ןעמ טעשטַאק רעטכעלעג םעד טימ זא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןקילע

 ןפיוא טעברא גָאט ןרעטיב םעד ןופ טייקטרעדורעצ יד ןצראה ןופ ּפָארַא

 .רלעפ
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 ַאננירג, רעד םייח





 "ָאגנירג, רעד םייח
 ךָאנ טכענ עשירפ רעסָאיר-ערטנע ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא טכַאנ יד

 .גָאט-רעמוז ןסייה א

 טקוקעגּפָארַא קידתועינצ טָאה ,ךיוה רעד ןיא קידנעמיווש ,הנבל יד

 ,עּפורג א ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןגיוטס עטציּפשראפ ,עכיוה יד ףיוא

 ןוא גנעגכרוד עלעקנוט ,עלָאמש ערעייז טימ ןוא ,רערעדנַא רעד ןבענ ענייא

 -ייצראפ ןופ קורדנייא םעד טכאמעג ייז ןבאה סנטָאש עטגיײלעגּפָא עגנַאל

 .רעסעלש עשיטסַאטנַאפ ,עקיט

 -עגּפָא טפלעה ןעוועג ןיוש זיא ענייא עכלעוו ןופ ,ןגיוטס ייווצ ןשיווצ

 א ךָאנ רָאטָאמ רעד -- רעטייוו ?סיב א ,ןישאמ-שערד יד טייטש ,ןשָארד

 ןעּפיש עליטש סאד רָאנ ךיז טרעה סע ןוא ןכָאק גָאט ןצנאג םנופ רעסייה

 .ןרעוו טליקענּפָא ןיא טלאה סאוו לסעק ןיא רעסאוו ןסייה םנופ

 ףיוא ,רעדער ףיוא ?ביטש םענרעצליה םעד ןבענ ,רעטייוו סָאװטע

 ןעקנירט ,סאשזָאירק ,רעטעברַא עקינייא ךָאנ ןציז ,רעייפ םורא ,דרע רעד

 יד וצ וצ ךיז ןרעה ,קידנעלמערד בלאה ,דרע'רד ףיוא ןניל ערעדנַא ;עטַאמ

 רעליטש רעד ןיא ּפֶא טגנילק עלייוו עדעי ןוא טלייצרעד ןרעוו סָאװ תוישעמפ

 .רעטעברא עדימ יד ןופ רעטכעלעג רעקיכליה א טכַאנ

 -- (איסאטסאנא ןָאד ןעגניז לָאז) !ָאיסַאטסַאנַא ןָאד עטנַאק עק --

 .ןפורעגסיוא רענייא טָאה

 .טּפאכעגרעטנוא ערעדנא ןבָאה -- !עטנַאק עק !עטנַאק עק ---

 ךיז ,ןטעב טזאלעג טשינ גנאל ךיז טָאה ָאיסַאטסַאנַא רעטלא רעד ןוא

 םענרעצליה םעד רעטנוא ךיז קידנגיוברעטנורא ,ןוא ,ןביוהעגפיוא ךעלעמַאּפ

 ,ערַאטיג ןייז טּפעלשעגריפא טרָאד ןופ רע טָאה ,רעדער ףיוא סאוו ?ביטש

 -כָאנ עקינייא ,סענורטס יד ןעיצנָא ןעמונעג ןוא ,טצעזעגקעווא קירוצ ךיז

 -ניפ עלא טימ ןעגנאגעגרעביא לָאמ עכעלטע ,ןגיוצעגנייא ערעדנא ,טזָאלעג

 ךָאנ ךיז רע טָאה ,גנונדרא ןיא ןעוועג זיא ץלא ןעוו ,ןוא ייז רעביא רעג

 -ראפ סאווטע ּפָאק םעד ,ךיז רעטניה סיפ יד ,טצעזעגקעווא רעמעװקַאב
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 8 2'ס ר ע הינ-כע ב .ן ו ר ב

 -טייוו טקוקעג רע טָאה ןניוא עטכַאמראפ-בלאה טימ ןוא טייז א ףיוא ןניוב

 טָאה הנבל יד .ןענָאמרעד סעטייוו סעּפע ןיא ןלעוו ךיז לָאז רע יװ ,טייוו

 ןסאגעגּפָא טכיל-רעבליז א טימ ררָאב ןוא רָאה עסייוו עגנאל ענייז םיא

 .ןבעגעגוצ םיא ןעזסיוא שילאכראירטאּפ א ןוא

 ךָאנ קידנגיילפיוא ,טכאמענ טכערוצ רעייפ סָאד לייוורעד טָאה רענייא

 ןגיוצעג קראטש ,ןרַאניצ עבָארנ טרעכיורראפ ןבָאה ערעדנַא ,ץלָאה קיטש א

 .ןגיּפשעג ןוא ךיור םעד

 ןייז ןביוהעגנָא ָאיסַאטסאנא ןָאד טָאה עמיטש רעשילַאכנאלעמ ַא טימ

 טנגוי ןייז ןופ רע טָאה ןעגנוזעג ןוא .קיטייוו ןוא טפאשקנעב טימ לופ ,ריל

 "אנישט ,, ןייז ןופ ,קירוצ טשינ רעמ ןיוש טמוק ןוא ןדנואוושראפ זיא סאוו

 רעיירפ ,רעטיירב רעד ןופ ןוא טנלע ןייז ןיא טזאלראפ םיא טָאה סאוו

 ןדעי ךָאנ ןוא ...ןעווענ סאוו ,סָאד רעמ טשינ ןיוש זיא עכלעוו ,ַאּפמַאּפ

 ,ןוא עראטיג ןייז וצ רעבירא ךיז רע טניוב ,טקידנעראפ רע סאוו ,זרעפ

 טראד ןופ רע טפור ,סענורטס יד רעביא רעגניפ יד טימ ריז קידנגָאימורא

 ...ןצכערק ןוא ןצפיז עליטש וצ עכעלנע ,רענעט עליטש עכלעזא סיורא

 -סיוא עקידנזעווייב עלא ןבָאה ,טקידנעעג טָאה ָאיסַאטסַאנַא ןָאד ןעוו

 :יירשענסיוא ןטרעטסייגאב ,ןשימרוטש א טימ ןכָארבעג

 זי= יז י=  ח- =-  == !ָאיסַאטסַאנַא ןָאד !א - א - וא --

 םיצולּפ סע טָאה ,ליטש ןבילבעג זיא םורא ץלא ןעוו ,טנעמַאמ א ןיא

 ןענַאװ ןופ ,טייז רעטייווצ א ןיא ןוטענ-ףור א טייקמאזקרעמפיוא סנעמעלא

 ןקידנסיירצראה א ןוא ןרעמָאי א וצ ךעלנע ,גנאזעג א טרעהעג ךיז טָאה'פ

 .ןייוועג

 ןטימ ,ןגיוצעגסיוא דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיא ,ייז ןופ טייוו טשינ

 טימ ןעגנוזעג ןוא "ָאגנירג,, רעד םייח ,טעדנעוועג למיה םוצ ,וצפיורא םינּפ

 טגניז'מ יו ,טפאשקנעב ןוא טייקמאזנייא ,טנלע סיוא ןקירד סאוו רעטרעוו

 רעטרעוו יד .עיבאראסעב רעד ןיא ,גרעבכ יד ןשיוװצ ,םייה רעטלא ןייז ןיא

 -ראפ ייז ןבאה רענעט יד רעבָא ,ןענַאטשראפ טשינ "סאשזָאירק,, יד ןבָאה

 ןניוא יד ןוא ןציז ןבילבעג ייז ןענייז עטכארטראפ ןוא עטסנרע ,טּפאכ
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 הערדכע פ שש יידיא ףיוא

 ,עלא ןבאה ,טקידנעעג טָאה רע ןעוו ,ןוא ןסירעגּפא טשינ ץאלּפ םענעי ןופ

 :ןפורעגסיוא טרעטסיינאב ,לוק ןייא טימ יו

 !ָאגנירג ,א - א - א - וא --

 ךיז ,טּפאכעגפיוא ףָאלש ןופ יו יירשענסיוא םעד ןופ ךיז טָאה םייח

 זיא'ס סאוו טכארטאב ןגיוא ענעקָארשעצ טימ ןוא טצעזעגפיוא קיטסאה

 ןעזעגסיוא רעסַאלב ךָאנ טָאה ,הנבל רעד ןופ ןטכיולאב ,םינּפ ןייז .ןעשעג

 קירוצ ןוא ןגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז טָאה רע .טייקכעלקריוו רעד ןיא יוװ

 .טגיילעגקעווא ךיז

 יד ןכארבעגסיוא טָאה עניטנעגרא ןייק ןעמוקנא סמייח ךָאנ דלאב

 טָאה רע ואוו ,םייה ןייז ןופ ןטינשענּפָא םיא טָאה עכלעוו ,המחלמ-טלעוו

 עכעלטע וליפא טָאה רע .ךעלרעדניק ייווצ טימ ןהנח ןייז טזאלעגרעביא

 רע טָאה ,רעפטנע ןייק קידנעמוקאב טשינ רעבָא ,טקישענקעווא ייז ווירב

 ,רעטמולחראפ א יוװ ןייגמורא טנעלפ ןוא ןביירש טרעהענפיוא ןצנאגניא רָאנ

 טירט ךיז ןעיינ דרעפ יד --- גולפ ןפיוא קידנציז ,ןרעקַא םייב ,רעטניוו

 ,ןגיוצעגנָא סעקנָארטסָאּפ יד ,סיורָאפ ףיוא טקערטשעג ּפעק יד ,טירט ייב

 ןקידכעלייק א טימ ,ןטניה ןופ ךָאנ ךיז טשטילג נולּפ רעד ,סענורטס יו

 ,םייח טגעלפ --- דרע סַאּפ א גנעל רעד ןיא ּפִֶא רע טדיינש רעסעמ ןפראש

 ,ליטש תליחת ,לדנונינ א ןעמורברעטנוא ןעמענ ,תובשחמ ןיא רעטפיטרַאפ א

 טָאה סע זיב ,רעקרַאטש ןוא רעכעה לָאמ ַא סאוו רָאנ ,ךיז זיא ,ןטלאהעגנייא

 טָאה סאוו ,יירשעג-ייוו רעקידלאווענ א רעדלעפ יד רעביא ןנַארטעצ ריז

 ןעמוקעגקירוצ דלאב זיא'ס ןענאוו ןופ ,לדלעוו ןטנעָאנ םניא ןעגנולקענּפָא

 .גנאזעג סמייח טימ ןסאנעגנעמאזוצ ךיז ןוא ?וקרעדיוו סָאד

 ףרַאש ,קיציּפש ,סיורג א ךָאנ ךיז טקור ןטלאהאב דרע רעד ןיא ןוא

 ,ןייא עדייב ךיז ייז ןריינש רעסעמ ןטשרעביוא ןטימ ןעמאזוצ ןוא רעסעמ

 ןוא רעקיצנַאלג ,רענעגיובעגסיוא-בלאה רעד וצ דרע עדריקס א רעביא ןבענ

 ןוא טנעה עריא ףיוא עדריקס יד רעביא טמענ עכלעוו ,עצילָאּפ רעטיירב

 -פיורא ,ףיורא ףיוא טייז רעטכייפ ,רעצראווש רעד טימ רעביא סָאד טרעק

 .דרע רעטרעקאעגסיוא רעירפ ןופ ןיוש רעד וצ סע קידנטיש

 ןוא עצראווש ךָאנ ןעייג ררע רעטנפעעג-שירפ-סאוו-רָאנ רעד ףיוא
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 יו קי פאררעז דינ ע;אב:. .הקוו ד ב

 -עצ םייה רעייז טָאה גולּפ רעד סאוו םירעוו יד ףיוא ןביולק ,?גייפ עסייוו

 זיב ,ךיז ןעשטרָאק ,ךיז ןעיירד ,ןטינשעצ ןעייווצ ףיוא ,עקינייא ןוא טרעטש

 ...ייז טגנילשראפ ןוא ?נייפ יד ןופ רענייא וצ טמוק'ס

 ייז טקירד ,עביל ענייז וצ טנעָאנ םייח ךיז טליפ ןטונימ עכלעזא ןיא

 רע יו ,רענעט עקידנסיירצראה ןיא ,ייז טלייצרעד ,ייז טשוק ,ןצראה םוצ

 ...ייז ךָאנ טקנעב

 ,סעקסיּפ יד טימ ןעקשרָאּפ ,טירט ייב טירט ץלא ןעייג דרעפ יד ןוא

 קע ןיא וצ ןעמוק ייז ןיב ,ןקע יד טימ ןעּפַארד ,ּפעק יד טימ ןעלקָאש

 ןופ יווװ ףיוא םייח ךיז טּפאכ טלאמעד .ןעיירדסיוא ךיז ףראד'מ ואוו ,דלעפ

 ןרערט טימ זיא סאוו םינּפ עצנאג סאד ןוא ןגיוא יד סיוא טשיװ ,ףָאלש

 .ןסָאגַאב

 ןגיוטס יד ןופ ,ץייוו סעּפָאנס ןפראוו רעטעברא -- ןשערד םייב ,רעמוז

 יעצ ,סעּפָאנס יד ףיוא ןּפאכ ,ןביוא ןעייטש ייווצ ,ןישאמ-שערד רעד ןיא

 'נייא ייז ןפראוו ןוא ןדנובעג ןענייז ייז עכלעוו טימ ךעלקירטש יד ןדיינש

 ,ףיוא ייז ןּפאכ ןייצ יד ןוא ןייצ עפראש יד טימ ליומ ןסיורג ןיא זייווקיצ

 ןייז ןיא ןעגניזרעטנוא ךיז םייח טגעלפ ,ּפָארַא ייז ןעגנילש ןוא ייז ןעייקעצ

 ןייא ןיא טלַאה ליומ סאד ,סעּפָאנס עיינ ץלא ןפראוו רעטעברַא יד .טעברא

 ןוא ,היח עסיורג-רעיוהעגמוא ןא יוװ ,ןרעוו טַאז טשינ ןַאק ,ןעגנילשראפ

 :ןעמורב וצ ףיוא טשינ יז טרעה ייברעד

 -ָאנָאמ ,רעקינָאטנייא ,רעוװָאסַאב א טימ יז טמורב -- !וא - וא - וא --

 ..וא - וא - וא -- עמיטש רענַאט

 -רא יד :ץכערק א עמיטש ריא ןיא ךיז טרעה טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ

 טשינ זיא סאוו ךַאז א סעּפע ליומ ןסיורג ןיא ןפראוועגניירא ןבָאה רעטעב

 ןוא ,ןגראוו סעּפע טימ ךיז לאז יז יו ,ץכערק א יז טיג ;ןעמונ ריא ראפ

 רענַאטָאנָאמ ,רעוואסאב רעכעלנייוועג ריא ףיוא ןעמורב יז טמענ רעדיוו

 :עמיטש

 ..!וא - וא - וא --

 -עברא ערעדנא יד ןופ טלײטענּפָא ,זָארג ןפיוא קידנגיל ,טנייה ךיוא

 ,ןפאלשנייא טנאקעג טשינ ןפוא םושב רע טָאה ,דימ רעייז שטָאכ ,רעט
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 ר עד 5 עפ עש ידי א ףיוא

 ןוא ןרעטש יד ףיוא ,הנבל רעד ףיוא טקוקעג ,ףיורא םינּפ ןטימ ןגעלעג זיא

 טימ קידנציז ,לאמא ןעז טנעלפ רע סאוו ,עקיבלעז יד ךיז טכאד :טכארטעג

 .טנווא ןיא טעּפש ןהנח ןייז

 רעד ןיא טשינ טקוק יצ -- רעטייוו רע טכארט -- טסייוו רעוו ---

 ,ןרעטש עקיבלעז יד ףיוא ,ךעלרעדניק ענייז ,הנח ןייז ךיוא טייצ רעקיבלעז

 ךיז טכאד ,הנבל רעד ףיוא קידנקוק ,ױזַא ןוא ?הנבל רעקיבלעז רעד ףיוא

 יד ןיא ןרערט טימ עכיילב א ,טכיזעג סהנח ןייז טראד טעז רע זא ,םיא

 רניק ןייא ;טנגעזעג ריא טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,טלאמעד יוװ טקנוּפ ,ןגיוא

 ףיוא טקוק יז ןוא ריא וצ ךיז טעילוט ערעטלע סאד ,טנעה יד ףיוא יז טלאה

 ןוא ןצראה םייב םיא טמעלקראפ סע זא ,קילב ןקידנטעב אזא טימ םיא

 .זדלאה ןיא םיא ןגרַאװ ןרערט

 םורא .דיל ןייז טקידנעראפ ָאיסַאטסַאנַא ןָאד טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 ןופ גנאלקּפָא רעד טרעטַאלפעג ךָאנ טָאה טפול רעד ןיא .ליטש ןעוועג זיא

 -אב טשינ ןיילא ,םייח ןוא ןעגניז ןשילָאכנַאלעמ ןטקידנעעג-סָאװ-רָאנ םעד

 ןכלעוו ןופ ,דיל סָאד ןצעזראפ ןעמונעג רעגייטש ןייז ףיוא טָאה ,קידנקרעמ

 טימ טקעוװעגפיוא םיא ןוא ןראוועג טקיצטנא יוזא ןענייז רעטעברַא יד

 :ןעיירשעגסיוא עטרעטסייגאב ערעייז

 ...ָאגנירג !ַא - ַא - ַא - ַא - וא --

 טשרע .ןפאלשנייא טנאקעג טשינ םייח טָאה טכאנ רעקיזָאד רעד ןיא

 -אוו רעד ןוא רָאטָאמ םעד ןצייה ןעמונעג טָאה רעצייה רעד ןעוו ,גָאטראפ

 -עגנייא רע זיא ,רעסאוו ןעגנערב וצ דרעפ יד טנַאּפשעג טָאה רעריפרעס

 .ןפָאלש

 -עג טָאה סאוו ,ףייפ רעגנאל א ןרעה טזאלעג רעבָא ךיז טָאה דלאב

 .ןשעל ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרעטש יד .טעברא רעד וצ רעטעברַא יד טקעוו

 ליפ ןעזעגסיוא טָאה ,וצ דלאוו םוצ טקורעגּפארא קראטש ךיז טָאה הנבל יד

 .סַאּפ רעסייוו א ןעזעג ךיז טָאה טייז-חרזמ ןופ .טנווא ןיא יו רעכיילב

 וצ ןעגנאגעג ןוא ןשאוועגנייא ,ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רעטעברא יד

 .טעברא רעד

 רעד ףיוא טעבראעג טנייה םייח טָאה סַאטַאּפַאק םנופ לעפאב ןפיוא
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 / םיִס רוע הינ שבו ידו דיב

 טציא קידנטכארט ,ןיירא ליומ ןסיורג ןיא סעּפָאנס יד ןפראוועג ,ןישאמ

 .ענעגייא ענייז ןיא לָאמ עלא יוװ רעמ

 א ןבעגעג טָאה ןישַאמ יד .ןיירא זיא ּפָאנס רענעטינשעצ-טשינ א

 םיא טָאה ןגיוא יד ראפ .ןצראה ןיא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןעמייח ייב .ץכערק

 ןיא ךיז טָאה םייח .טיירדראפ םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד .ןעלדניווש ןעמונענ

 םיא ןוא טּפאכראפ םיא טָאה ןָאצ א .ןלאפעגמוא ןוא טעּפעשטראפ סעּפע

 -עגּפָארַא ןוא טייקעצ םיא ןבאה ןייצ יד .ליומ ןסיורג ןיא טּפעלשעגניירא

 יי לע גט רשי א טא 0 א ההוא .ןעגנולש

 .ץכערק ןקראטש  ַא ןבעגעג טָאה ןישַאמ יד

 סנעמעלא ןופ ןסירענסיורא לאמאטימ ךיז טָאה "יוא,, רעקרַאטש א

 .רעצרעה

 ,ןלעטשוצּפָא ןישַאמ יד ,ןפראוועגּפארא סַאּפ ןסיורג םעד טָאה רעצימע

 .טעברַאעג עלייוו א ךָאנ רעבָא טָאה יז

 רעד טרעטַאלפענ רָאנ טָאה טפול רעד ןיא .ליטש ןעוועג זיא םורא

 ,רעוַאסַאב סנישַאמ רעד ןופ טיילנאב !"יוא,, רענעגירשעגסיוא סָאװ-רָאנ

 :עמיטש רעקידנגאלק ,רענָאטַאנָאמ

 ..!וא - וא - וא - וא - וא --



 םינתוחמ ןשיווכ



 ף "6 יו שי



 םינתוחמ ןשיווג

 ?קישָאל ןטימ ןייז טעוו סאוו !ןתוחמ ---

 ?קישַאל א ראפ סאוו טימ --

 !קישָאל רעייא ---
 ?קישָאל ןיימ ---

 ?קישָאל ןיימ ,ןעד סאוו ---

 .דרעפ א ןייז ה"יא טעוו קישָאל רעד ?ןייז לאז סאוו ---

 ביוחמ סעּפע סע ךיא ןיב ,ונ .הרושב יד ראפ ךייא קנאד םענייש א --

 ?ררעפ א ןרעוו טעוװ רע זיב ָארערטָאּפ ןיא רימ ייב קישָאל רעייא ןטלאה וצ

 ?אה

 ךיז ןבאה ייז ןעוו ,טסעומשענכרוד םינתוחמ ערייב ךיז ןבָאה יוזא טָא

 .קידנרָאפ געוו ןפיוא טנגעגאב

 רעד --- קיציא-םייח ןתוחמ רעד טרעפטנע -- ?ךייש זיא סאוו --

 ייב ןוא ןתוחמ םייב רָאנ ,ןדמערפ ןייק ייב םורא טשינ ךָאד טייג קישָאל

 ...םידייא ןיימ

 ךיז טיירשעצ רע ןוא ריאמ םולש ןתוחמ םעד ןיוש טסירדראפ סאד

 :לוק ןפיוא

 -עלאב ןייק טשינ רימ ייב זיא םעדייא רעייא ?םעדייא רעייא ייב ---

 ןוא טסינָאלָאק רעד ןיב ך י א !ךָאנ בעל ךיא !עטַאט א ןיב ךיא !סָאב

 ...קישֲָאל ןטימ ןביירטסיורא םיא לעװ ךיא .רֹע טשינ

 :קיציא םייח ןתוחמ םעד סעכ ןיא טכארבעגניירא רָאנ ןיוש טָאה סָאד

 ץימש ןקרַאטש א דרעפ םעד ןבעגעג רָאנ ,טרעפטנעעג טשינראג טָאה רע

 ,סעכ ןיא ןראוועג ךיוא ,סיוא טזייוו ,זיא דרעפ סאד ןוא .שטייב רעד טימ

 .קעווא זיא ןוא יקלוס יד ןוטעג ּפַאכ ַא לאמאטימ ,גנורּפש א ןבעגעג טָאה

 ךיוא ריאמ םולש ןתוחמ רעד קירוצ טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה ףיוועד

 ,סיוא טזייוו ,טָאה רענייז עּפַאקש רעד ;יקלוס ןופ עּפַאקש ןייז ץימש א טימ

 -עג ,קלח-רעטניה םעד ןוטעג ביוה א יז טָאה דלאב לייוו ,ןסָארדראפ ךיוא
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 ײ ק פ ר ע ד נ ע כב היו יה ב

 ןעוועג בשימ דלאב רעבָא ךיז ,סיפ עטשרעטניה יד טימ ןוט ענירד א טלאוו

 ןוא ןיהא קע ןטימ טיירדעג רָאנ טָאה ,לאמ ןטייווצ א ףיוא טזאלעג סָאד ןוא

 .טרָא ןופ טרירעג טָאה יקלוס יד ןוא ,"ךיג,, ףיוא קירוצ

 הנותח טָאה קיציא םייח סאוו ,םעדכַאנ םישדח ייווצ ןעוועג זיא סאד

 -אזוצ טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,ןוז א סריאמ םולש ראפ רעטכָאט א טכאמעג

 ןענייז יורפ רעד טימ קיציא-םייח .ערקאשט ןייא ףיוא רעטָאפ ןטימ ןעמ

 .רעדניק יד וצ ןראפעגכרוד ריז

 ןייק ןביילקוצ טנאקעג טשינ נָאט םעד ךיז רע טָאה סיעכהל וצ ףיוא יו

 -- אניאס רעד ,רעקידעקערש א זיא --- רעד :יקלוס ןיא ןענאּפש וצ דרעפ

 -ּפָא ארערטָאּפ ןיא יק יד ןבאה ארעווא םייב ,סופ א ףיוא ןראוועג םורק זיא

 טימ ןזייוו טנאקעג טשינ שממ ךיז טָאה'מ זא יוזא ,קע ןצנאג םעד טייקעג

 עּפַאקש-ַאסָארָאב רעד ףיוא ןלאפעג לרוג רעד זיא ...ןשטנעמ ןשיוװצ םיא

 .לקישָאל ןטימ

 םעד טָא ןופ ןייטשוצסיוא ?סיב ןייש א טאהעג ייז ןבָאה געוו ןצנאג םעד

 ןירג א ,קעל א ןּפאכ -- ָאד ,טלעטשענּפָא סע ךיז טָאה לָאמ עלא .לקישָאל

 -ּפא ךיז ראג רעדָא ,ארערטָאּפ ןיא ייז ייב ןטלעז טפערט'מ סאוו לזערנ

 געוו םייב סאוו םיוצ םענעטָארד טייז רענעי ףיוא ךיז ןקוקראפ ןוא ןלעטש

 ןעזרעד סע טָאה טָא .ךעלקישָאל טימ סעּפַאקש טעשַאּפעג ריז ןבָאה'ס ואוו

 םוצ טנעָאנ ןעגנאגעגוצ סע זיא ,טייז רענעי ףיוא לזלעה ןגיוצעגסיוא ןא

 ,ארערטָאּפ ןופ ענעי טימ טרערעגפיונוצ ךיז ןוא עשזריה א ןבעגנעג ,טױלּפ

 עטשרעדָאפ קידנביוה ,ךיז ןסירגאב וצ רעטנעָאנ ןעמוקענוצ ןענייז עכלעוו

 ,סעּפַאקש ןפיולוצ ןעמוק דלאב ןוא ;ןטָארד יד ךרוד ייז קידנקורכרוד ,דעלסיפ

 .ןייג רעטייוו טשינ סע ןזָאל ןוא טסאנ םעד ףיוא ןעמענ ,דרעפ

 קיציא-םייח ןעוו ,טליּפשעג ךיז יוזא ןטלאוו ייז ןעוו זיב ,טסייוו רעוו

 טלעטש ןיילא ןוא עּפאקש יד ּפִא טלעטש ,סנטייצַאב ּפַאכ א טשינ ךיז טיג

 וצ ןָא טביוה ןוא רעטניהא ףיוא םינּפ ןטימ יקלוס רעד ןיא ףיוא ךיז רע

 :לוק א ףיוא ןפור

 !קָאיס - קָאיס - קָאיס --

 טלדנאה ָאד סאוו ןגעוו ןענאטשראפ ,סיוא טזייוו ,טָאה עּפַאקש יד
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 רעה לע עש ייד לא ףיל א

 .רעטניהא ףיוא ןקוק ןוא ןעשזריה ,ןפור ןעמונענ ךיוא יז טָאה ,ךיז

 ןיא ךיז טביוה ביוטש-ןקלאוו א יוװ ,ןקרעמאב טנאקעג ןעמ טָאה דלאב

 ןעוו ןוא ,רעטנעָאנ ןוא רעטנעָאנ ץלא רע טמוק לאמ א סאוו ןוא טפול רעד

 ןוא לקישַאל סאד סיורא טראד ןופ זיא ,ןעמוקעגוצ טנעָאנ רָאג ןיוש זיא רע

 .רעטומ רעד וצ וצ ןעשזריה א טימ ןוא טעּפמיא טימ

 טרזחעגרעביא ךיז טָאה ,ןראפעגכרוד זיא'מ ואוו ,רעיוט ןדעי ייב רָאנ

 רָאנ ,רעיוט ןיא ןפערט טנַאקעג טשינ טָאה קישַאל רעד .עקיבלעז סָאד

 טגעלפ ,ןטָארד יד ןיא ןנאלשנָא ךיז טגעלפ סע לייוו ןוא ,טייז רעד ןיא רימת

 .טייז רעטייווצ רעד ןיא ןפיול רעטייוו ןוא ,ןרעקמוא ךיז ,ןפיולטנא סע

 טימ יב ,טעשזריה עּפַאקש יד ,"קָאיס - קָאיס,, טיירש קיציא-םייח

 .רעיוט ןיא סע טפערט תורצ

 -םולש ןתוחמ םוצ ןעמוקעגנָא זיא'מ זיב טּפעלשעג ךיז ןעמ טָאה יוזא

 .ןעניואוו רעדניק יד ואוו ,עּפורג רעד ףיוא ,ריאמ

 רעטכאט יד ,רעיוט םעד ןענעפע םעדייא רעד טפיול ,טסעג יד ןעזרעד

 א ראפ סאוו טלייצרעד קיציא-םייח ןוא ,ןעמַאמ רעד טימ ךיז טשוקעצ

 .קישָאל םעד טָא ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג טָאה רע תורצ

 ןוא -- םעדייא רעד טקרעמאב --- ?קישָאל א טימ סע טרָאפ רעוו ---

 .ןעניואווטנא קישַָאל אזא טנעמעג ןיוש ןעמ טלאוו םעד ץוח

 קישָאל רעד ןיא ,ןראפעגמייהא תבש רָאנ זיא קיציא-םייח ןעוו ןוא

 .ןבילבראפ טרָאד

 זיא רע .ערקירּפ ?סיב א ןעמוקעגסיוא ,קישָאל םעד ,םיא זיא תליחת

 יירד עצנאנ ,ןעשזריה ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא ארערטָאּפ ןיא ןפָאלעגמורא

 טשינ זיא םיא .ןקעטש א יװ ןראוועג ,ןעקנורטעג טשינ ,ןסענעג טשינ געט

 ןבאה סאוו ,סעקישַאל טימ ערטסאילאכ עכעליירפ עצנאג יד ןעגנאגעגנייא

 טָאה זייווכעלסיב רָאנ .טפאשרעדורבטוג ןסילש םיא טימ טלָאוװעג עדארג

 ןצנאגניא טייצ רעד טימ ןוא ,ןעקנירט ,ןסע ןעמונעג ,טניואוועגוצ ךיז רע

 .ןעמַאמ רעד ןיא ןסעגראפ

 ןכָאנ טסנעבעג קראטש תליחת טָאה סאוו ,עּפַאקש-אסָארָאב יד ךיוא

 .לקישָאל רעדנא ןא טימ טסיירטעג ריז ןוא ןסעגראפ טָאה ,ןוז
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 יוק ס דע ד נ ע בו וד ויר/ב

 טזאלעג ץעגרע טָאה רע זא ןסעגראפ ראג טָאה קיציא-םייח ךיוא ...ןוא

 .לקישָאל א

 יד טלייצעג טָאה ןוא ןסעגראפ טשינ טָאה ריאמ-םולש ןתוחמ רעד רָאנ

 טסעומש רעוו .ארערטָאּפ ןיא םיא ייב םורא טייג קישַאל רעד סאוו געט

 -םייח ןתוחמ ןטימ טאהעג טָאה רע סאוו ,שינעגעגאב רעד ךָאנ ,טציא ךָאנ

 טָאה ,םייהא ןראפ וצ טאטשנא ןוא ,ןדנוצעגנָא ןראוועג רָאג רע זיא ,קיציא

 ייב זא ,טלייצרעד םיא ,עדלַאקלַא םוצ לטעטש ןיא ךיילג טעווערעקראפ רע

 טימ רָאי א ןיוש ,לקישַאל א סקיציא-םייח םורא טייג ארערטָאּפ ןיא םיא

 טָאה ייברעד .טייצ רעצנאג רעד ראפ עשַאּפ ראפ טנָאמ רע ןוא ,םישדח סקעז

 ...רעיוא ןיא ןוטעג עשטּפעש ַא סעּפע םיא רע

 וצ ןעמונעג ךיז דלאב רע טָאה ...השעמ אזא טרעהרעד ,עדלאקלא רעד

 -ראפ רע טָאה עטשרע סאד ,ריּפַאּפ סנגיוב עצנאג ןבירשראפ ,טעבוא רעד

 ,ןזיוואב םיא וצ ךיז טָאה ריאמ-םולש ןעוו העש יד ןוא גָאט םעד ןבירש

 רע ואוו ןוא ,טשינ יצ ,בייוו א רע טָאה יצ ןוא טלא זיא רע רַאי ליפיוו

 ,סיורג יד ,רילָאק ,רעטלע ןייז ,קישָאל רעד טשרע טמוק םעדכַָאנ ,טניואוו

 -נאג רעד ןגעוו ןקיציא-םייח וצ לווירב א קעווא רע טביירש רעהכאנ .וו .א .א

 ןעגנערב ,דימו ףכית ,ש"המל :רעטרעװ יד טימ סיוא טזָאל ןוא השעמ רעצ

 ...ראפעג ןיא ,הלילח ,קישָאל רעד זיא ,טשינ ןעוו ,טלעג סאד

 ,רעטרעטיצראפ א ןראוועג קיציא-םייח זיא ,לווירב אזא ןטלאהרעד

 םענעגייא םעד ןיא קעווא ךיוא טרָאפ ןוא בשימ ךיז רע זיא ...?"שטייטס;

 ייב יוװ יוזא ,יוזא ןוא יוזא םיא טלייצרעד ,ראסימָאק םוצ ךיילנ לטעטש

 רָאי א ןופ ןובשח א ןיוש ,קישַאל ַאזַא ןוא ַאזא ןעגנאגעג ןריולראפ זיא םיא

 -ניהא זיא ןייבעג ןייז ואוו ,טסואוועג טשינ טָאה רע ןוא םישדח סקעז טימ

 ,ןראוועג ריואוועג עדארג רע זיא טציא רָאנ ,ןיירא רעסאוו ןיא יוװ ,ןעמוקעג

 םעד רע טָאה ייברעד ...ארערטָאּפ ןיא ןריאמ-םולש ייב ךיז טניפעג רע זא

 ...רעיוא ןיא דוס א טמיורעגנייא ראסימָאק

 ןוא ...ןדנוצעגנא ןראוועג זיא ,השעמ אזא טרעהרעד ,ראסימָאק רעד

 ןעמוק ,טונימ יד ,דלאב לאז רע ,ןריאמ-םולש וצ טנאלישזיוו א טקישעגקעווא

 .קישָאל ןטימ

 -ליוו קיטש א ,קישָאל רעד רָאנ ,ןעמוקענ דלאב זיא ריאמ-םולש ,אלימ
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 ה ער לע טודעוש יי ד הא האט א

 וליפא טָאה ,טנאלישזיוו ןטימ ראסימָאק םנופ טכאלעגסיוא ךיז טָאה ,רעד

 -סיוא ןוא קע םעד ןביוהראפ טָאה ,ןייגניירא טלאוועג טשינ לַארָאק ןיא

 .ארערטָאּפ רעד רעביא ּפָאלַאנ ןלופ ןיא ןסָאשעג

 -םולש זיא ,ךיז טלדנאה ָאד סאוו ןגעוו ראסימָאק םנופ קידנרעהרעד

 רעד ,ראסימָאק םוצ --- עדלאקלא רעד ,עדלאקלא םוצ קעווא דלאב ריאמ

 רעד ,ראסימָאק םוצ רעדיוו --- קיציא םייח ,ןקיציא םייח וצ --- ראסימָאק

 ןוא ,ןריאמ-םולש וצ -- ערלאקלא רעד ןוא ,עדלאקלא םוצ --- ראסימָאק

 ...קירוצ ןוא ןיהא לָאמ עכעלטע יוזא

 רעצנאג רעד ןטסָאק וליפא םיא לאז'ס :טהנעטעג טָאה קיציא-םייח

 ...ןענרעלנָא םיא רע זומ ,קישָאל

 וליפא םיא ?אז'ס :ריאמ-םולש טהנעטעג ךיוא טָאה ענעגייא סָאד

 ...זיא רעטלע רעוו ןזייוו "םיא,, רע זומ ,ליפיוו טסייוו רעוו ןטסָאק

 לאז'ס ןעוו ,טראּפשעגנָא ןעוועג טלאוו ךַאז יד ואוו טסייוו רעוו ,ןוא

 ,הרושב יד טגאזעגנָא ןקיציא-םייח טָאה ןעמ :סאוו טָא ןכאמ ןעוועג טשינ ריז

 -עג יד ןסעגראפ ןעמ טָאה ;לגניא א ןריובעג לזמ וצ טָאה רעטכָאט יד זא

 .רעדניק יד וצ קעווא ןוא ,קישָאל ןטימ עטכיש

 -עג טשינ ןבאה עכלעוו ,עדלאקלא ןטימ ראסימָאק רעד זיא לייוורעד

 -ערפסיוא ןא ןגעוו ןריאמ-םולש וצ ןעמוקעג ,ךיז ןשיווצ ןסיירנייא טלאוו

 .שינערָאל רעד םורא שינעג

 -עגניירא ייז רע טָאה ,טסעג עכלעזא ךיז ייב ןעזרעד טָאה ריאמ-םולש

 םוצ ןפנארב שאלפ א טלעטשעג ,ןעוועג דבכמ ייז ןוא .בוטש ןיא ןטעב

 ךיוא .טסעג יד בילוצ ,ךעלסיב וצ ןעמונעג טָאה'מ .סטכעסייבראפ טימ ,שיט

 ןעזסיורא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס זיב ,טכוזראפ לאמ עלא טָאה ,ריאמ םולש

 ייז ייב ןענייז ןניוא יד ...שאלפ עטייווצ א טכארבעג ןעמ טָאה ,ָאנד רעד

 -אק רעד ,טרעטנָאלּפעג םיוק ךיז טָאה גנוצ יד ,ןסאגראפ ,רענעלק ןראוועג

 ןוא ןריאמ-םולש ,ןפנארב םעד טביולעג קראטש ןבאה עדלאקלא ןטימ ראסימ

 ;ןדיא עלא

 ...ןדיא יד ,ןשטנעמ עשיטייל רעייז ..."עטנעכ אנעוב יומ,, --

 ...ךעלסיב וצ ןעמונעג רעדיוו ןוא

 .ןעמוקעגנָא יורפ רעד טימ קיציא-םייח זיא טייצ רעד ןיא
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 -םולש רעירפ ,טראשעגסיורא תורצ טימ םיוק ךיז ןבאה בוטש רעד ןופ

 ראסימָאק רעד רעהכאנ ,ןיפוליגב רָאג ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סאוו ,ריאמ

 ןבָאה ייז .ןטלאהעג סיפ יד ףיוא םיוק ךיז ןבָאה עכלעוו ,עדלַאקלַא ןטימ

 ןביוהעגנָא ןוא ,בוטש ןיא ןיירא ןוא טימרעדניא ןקיציא-םייח ןעמונעגניירא

 ...סטוג סָאדלַא ןשטנואוועג ךיז ןוא ,ךעלסיב וצ ןעמונעג רעדיוו ,יינסנופ

 ןסאלשאב ןבָאה ,ןטעבעגרעביא ךיז ןבָאה ןקיציא-םייח טימ ריאמ-םולש

 -ײנ-סָאװ-רָאנ םעד ,לקינייא םעד ןעקנעשקעווא ןעמ לאז קישָאל םעד זַא

 םיכסמ ךיוא ןבאה עדלאקלא ןטימ ראסימָאק רעד .טסינָאלַאק םענעריובעג

 ...ךעלסיב וצ ןעמונעג רעדיוו ןוא ,ןעווענ

 יד בילוצ ,שינַאּפש רָאנ טדערעג ןבאה ןקיציא-םייח טימ ריאמ-םולש

 ...שיריא טדערעג רָאנ ןבאה עדלאקלא ןטימ ראסימָאק רעד ,טסעג

 ...עשטעסָאק עטוג א --

 ...עה-עה-עה ...עלעדיימ ענייש ַא --
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 ניױא טונ ַא

 וצ טייוו ןעוועג ךָאנ זיא ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה לטיג-הרובד ןעוו

 טנייה זיא'ס זא קידנסיװ ,ןפָאלש טנעקעג טשינ רעמ רעבָא טָאה יז .גָאט

 -נָא ךיז שער ןָא ,ליטש יז טָאה ;ץרוק יוזא ןענייז געט יד ןוא קיטיירפ

 רעד ןיא ןוטעג קוק א ,רעטסנעפ ןופ לגנעהרָאפ סָאד ןביוהעגפיוא ,ןוטעג

 :טרעלקעג ךיז ייב ןוא ןיירַא טכַאנ רערעטסניפ

 ,גאט ןצנַאג א ךעבענ טעברַא ,ןפָאלש רע לָאז ,ירפ ךָאנ זיא'ס ---

 -ענסיורא רעמיצ ןופ ליטש ךיז טָאה יז .רעייפ ןכַאמ לייוורעד לע ךיא

 -עג ,לגענ ירד ןסאגענּפָא ,לּפמעל סָאד ןדנוצעגנָא ,ךיק ןיא ןיירא ןוא טקור

 רעייפ ןפיוא רעסַאװ טימ ילכ עסיורג א ןוא ךעלדנעּפש טימ רעייפ טכאמ

 .ענישטשאר רעד וצ קוק א טּפאכעג ,טלעטשעגוצ

 -סיוא לָאמ יירד יז טָאה --- רעטלומ רעלופ א ...גיוא זייב ןייק ---

 .לעמ ןעייטס שטַאכ לָאז'ס .וּפ ,וּפ ,וּפ --- ןגיּפשעג

 לטסעק א ףיוא ןענַאטשעג ןיא סאוו ,קַאז ןיא קידנעוט קוק א ןוא

 :ןבעגעגוצ יז טָאה ,ריט רעד ןבענ זַאג ןופ

 ןייז טשינ טעוו'ס .לעמ ךעלכעלב ייווצ א ןעייל ץעגרע ןזומ טעוו'מ ---

 ...ןכאמוצרעביא סָאװ טימ

 -עג ?טיג-הרובד טָאה ,טכָאקענפיוא טָאה קיניישט רעסיורג רעד ןעוו

 .ןַאמ םעד ןקעוופיוא ןעגנאגעג ןוא עטַאמ א טכאמ

 ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ןעמוקעגניירא ?טיג-הרובד זיא --- ?טס-פ-ָאלש ---

 ןעמונעג ךיז ןוא טּפאכעגפיוא דוד-םייח ךיז טָאה --- ?סאוו ,אה --

 .ררָאב רעד ןיא ןצַארק

 ןייגרעבירא ןוא ןייזחירטמ ןזומ ךיז טסעװ וד זא ,טכַאד רימ --

 םוצ ןעייטס טשינ טעווס .לעמ ךעלכעלב ייווצ א ןגרָאב טייז רענעי ףיוא

 ...ענישטשַאר עסיורג א ,ערה-ןיע ןייק .ןקַאב

 םעד ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג טשינ ,סיוא טזייוו ,זיא דוד םייח

 עלא ףיוא טנעה יד ןגיוצעגסיוא ,טמורקראפ ךיז רע טָאה ,טעברא לקיטש
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 יז -- ןעלטיג-הרובד וצ טקערטשעגסיוא ייז רע טָאה טצעלוצ ןוא ןטייז

 .ןעמענמורא טלָאװעג

 לכיימש א טימ ןוא טנעה ירד טּפוטשענּפָא טכייל טָאה לטיג-הרובד

 :טגאזעג ןּפיל יד ףיוא

 ,ןצייהנייא דלַאב ףראד'מ ...ןעניז ןיא טניל ריד סאוו ..!ייג ,ןיוש יינ ---

 ...גיוא זייב ןייק ,טסייר ענישטשַאר יד

 ןיא ןוא סעטַאמ רֶאֹּפ א ןעקנורטעגּפָא ,ןוטעגנָא ךיז טָאה דוד-םייח

 .גָאט וצ טייוו ךָאנ זיא יצ ,ןעז סױרַא

 ןרעטשנגרָאמ רעד .עלעטניוו שירפ ,ליק א ןזָאלבעג טָאה ןסיורד ןיא

 ןבָאה רעזייה עשיטסינָאלָאק יד ןיא .ןעגנאנעגפיוא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא

 טקוקעג ייז ןבָאה ךעלבייש עניילק יד ךרוד .ךעלרעייפ עניילק טצנַאלגעג

 .ןיירא טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא

 ,ררעפ יד ןופ "םורכ-םורכ,, רעד טרעהענ ךיז טָאה "עטניק,, רעד ןופ

 קידנעעזרעד ,"לַארָאק,, ןיא יק יד .רעבָאה ןפיוא טעשַאּפעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ךיז ייז ןבָאה ,ןיוש טגָאט סע זא ,טניימעג ןבָאה ,ןייגמורא ןדוד-םייח

 טיירדעגסיוא ,עטייווצ יד רעהכַאנ ,סופ ןייא ,ןגיוצעגסיוא ,ןביוהעגפיוא

 ןוא ךעלבלעק יד ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו ,"ארעקישט,, רעד וצ ּפעק יד

 יד ךרוד ןּפוטש ןעמונעג רעמכָאנ ךיז ןבָאה ךעלבלעק יד .טעקורמעג ,ליטש

 -ייא עלופ יד ףיוא ןגיוא ענדעשז טימ טקוקעג ,טעקעמעג ,ןטָארד עטכידעג

 .טקעלאב ךיז ןוא ךלימ טימ סרעט

 עטשרע יד ןזייוואב ֹוצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טייז-חרזמ ןיא ןעוו ,ןוא

 טימ ,זַאנ ןופ ךעלב עקידייל א טכוזעגסיוא דוד-םייח טָאה ,גָאט ןופ םינמיס

 ,לעמ ןעייל ןענמלז וצ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ,טכאמעג טָארד ןופ לטנעה א

 ,סנטשרע .גָאטראפ ןענַאטשעגפיוא טנייה ןעמ זיא ןענמלז ייב ךיוא

 עצנאג יד ןוא טעּפמיק ןיא רונש יד טניל ,סנטייווצ ,קיטיירפ זיא'ס לייוו

 .שטנעמ טלַא ןא ןיוש ,רעטומ סנמלז ,רעטלַא רעד ףיוא טלַאפ טעברא

 :ןוויוא ןיא קוק א טּפַאכ ,קירוצ ןוא רעמיצפָאלש ןיא ךיק ןופ יז טפיול

 -שָאר יד ...ןרַאשסיוא דלאב ןפראד טעוו'מ ,ערה ןיע ןייק טנערב'ס --
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 רעדלאפ צש יו דיאז ףוײװ א

 וצ דָאב יד ןטיירגוצ ןעמ ףראד ָאד ןוא ...ניוא זייב ןייק ,טסייר ענישט

 טנאילירב א ...עש"בר ,ןטַאש טשינ םיא לאז גיוא זייב ןייק ,דניק סָאד ןדָאב

 טגיל ,רימ זיא ייוו ,ךעבענ ,יז ןוא ...ךעלעדנייב ענייז רַאפ רימ ...זיא סָאד

 ...טאהעג טשינ ליומ ריא ןיא טנייה ךָאנ טָאה ,טכַאמשראפ

 ,בוטש ןיא ןענמלז וצ ןעמוקעגנָא זיא ךעלב רעד טימ רוד-םייח ןעוו

 דארג זיא עטלא יד ןוא תומהכ יד וצ ןראפעגקעווא ץענרע ןעוועג ןמלז זיא

 זא ןעזעג ,רעמיצ ןטשרע ןיא ןעמוקעגניירא .ךיק ןיא ןעוועג טייצ רעד ןיא

 ,ןעזרעד טָאה רע זא ,ןוא ןטייווצ ןיא ןיירא רע זיא ,ָאטשינ זיא רענייק

 :ןעלמַאטש ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןכָארקראפ זיא רע ןיהואוו

 ...טקישעג ךימ טָאה עניימ ...טלאוועג באה ...דיא --

 -עּפמיק יד טָאה --- רעגיווש רעד וצ ךיק ןיא ,?חומ-טייז ,טייג ---

 .טדערעגסיורא ןַאוװש ןרָאט

 םיא טָאה ,ךיק ןיא ןנארטעגּפָא רעקידעבעל א םיוק ךיז טָאה רוד-םייח

 ןיירא ךעלב רעסיורג ןייז ןיא לעמ ךעלכעלב ףניפ ןטכאמענּפא עטלא יד

 .ָארערטַאּפ רעד ךרוד םייהַא ןייג טזאלעג ךיז טָאה דע ןוא

 ןיא קידנעמוקניירא עטלא יד טָאה -- ?ןעקנירט סעּפע טסעוו --

 זיא ,ןראמעּפמיק רעד ףיוא קידנעוט-קוק א ןוא ,ןוטענ גערפ א רעמיצפָאלש

 עקניל יד ריא ייב טמאלפ סעּפע --- ןגיוא יד ןיא ןראוועג רעטסניפ ריא

 ..קערש א שזַא ,קַאב

 -וצ ,ןוא טשרָאפעג רעטייוו יז טָאה --- !ץיה ,ךיז טכאד ,טסָאה --

 -טוג א ןופ ןכערּפשּפָא ןעמונעג יז טָאה ,ןרעטש םוצ טנאה יד קידננייל

 ..טצינעגעג קרַאטש ןוא ןגיּפשעגסיוא לָאמ עכעלטע ,גיוא

 -ענ ןוא טלכיימשענ רונש יד טָאה -- !טשינרָאג רימ זיא'ס ,ןיינ ---

 .ייט יד ןּפוז ןעמונ

 ןייז וצ ןייגסיוא לָאז'ס ןוא ןייז טשינרָאנ לאז יאולה ?טשינ רָאג'פ --

 -םייח ,רע טָאה סאד ..!רעסיז עטַאט ,ןבעל-ןוא-בייל ,סיפ-ןוא-טנעה ,ּפָאק

 םיא ןלאז ןגיוא יד ...ןבעגעג ניוא טונ א ריד סע טָאה רע רָאנ ...ָאי ...דוד

 ..!עש"בר ,סױרַא

 טשינ -- סירוצ-ןוא-ןיה רעמיצ ןרעביא ןפיול ןעמונעג טָאה עטלא יד
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 8 2 ס רלע פד נ 9 5 ' 'ה ו ר ב

 טסואוועג ןיוש יז טלאוו ,ןעוועגנ ןמלז שטָאכ טלאוו .ןוט וצ סאוו טסואוועג

 .ָאטשינ רעבָא רע זיא .ןוט וצ סָאװ

 ךָאנ ןוא ,דרעפ א ףיוא קידנטייר ,ןעמוקעגנָא רעטעּפש זיא ןמלז ןעוו

 ןפאלעגנגעקטנא עטלא יד םיא זיא ,ןרָאפעגניירא רעיוט ןיא זיא רע רעדייא

 םייח רָאנ זיא סָאד זַא קידנזָאלסיוא ,טלייצרעד ץלא םיא ,םעטָא ןייא ןיא ןוא

 .טעברַא סדוד

 סע לאז דיא א ..,רעסיז עטַאט ,ןטייז יד טימ רע ?אז ןטעברַא --

 ןעגנערב ריד ךיא לעוװ ,ּפָארַא טשינ יינ !טראוו ,טראוו ...ןגיוא עניוזא ןבָאה

 ןוא ,ןוט ףיול א טסעוו ...טייוו טשינ ןייז ךָאנ ףראד רע ...עלערעש סָאד

 -עג ףיול ,ןוז ןיימ ףיול ...האופר ערעייט א ,רָאה לסיב א םיא ייב ןעמענ

 ...רעסעב זיא ,טּפאכראפ'מ רעירפ סאוו ,ןוא טשינ טייטש טייצ יד ,דניווש

 -- !ןעשעג זיא סאוו ,?ייצרעד ?ריא זיא סאוו ...עמַאמ ,רעבָא ---

 .ןטעבעג ןמלז ךיז טָאה

 גָאז ,ףיול -- שטיווק א ןבעגעג עטלא יד טָאה -- !טשינ גערפ --

 !ריד ךיא

 .ןגיוא יד ןיא ןזיוואב ריא ךיז ןבָאה ןרערט ןוא

 -עג טשינ ןוא רעטשימעצ א יו דרעפ ןפיוא ןציז ןבילבעג זיא ןמלז

 רע ןוא עלערעש סאד טגנאלרעד םיא טָאה עטלא יד ;ןוט וצ טאוו טסואוו

 ,ּפָאלַאג ןלופ ןיא ארערטָאּפ רעד רעביא קעווא זיא

 ךעלב רעד טימ דוד-םייח ןעוו ,גָאט רעסייוו ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ,ןעגנאגעגפיוא סאוו רָאנ זיא ןוז יד .םייהא טרעקענקירוצ ךיז טָאה לעמ

 לַארטש א סאוו ףיוא ןוא דניק א ןופ ?לכיימש רעד יו ןעזעגסיוא טָאה

 עצנאג סאד .לכיימש ןקיבלעז ןטימ טרעפטנעעגּפא סע טָאה ,ןלאפעג זיא

 .גָאט ןופ שינעעשעג עסיורג סאד טעטראוורעד טָאה דלעפ

 -באה ןייז ,תומהב יד טכארטאב ,דלעפ ןרעביא קידנעייג ,דוד-םייח

 ,ןסקאוו תובוח ןוא קינייװ ןיירא טמוק טלעג זא ,ןובשח א טכַאמ ןוא ,סטוג-ןוא

 ךָאנ ָאד זיא'ס ,דייר יד טימ ןקידניז טשינ רָאט'מ זא ,רע טכַארט רעדיוו רָאנ

 .ןעמָאנ ןביל ןייז ןביול ןוא ןעקנאד ןוא ןדירפוצ ןייז ןעמ ףראד ,סרעגרע

16 



 הע דלעמ טעטש יד יא ףרי הוא

 -בייר א ,טנעה יד ךיז טשַאװ ,לעמ טימ ךעלב יד קעווא טלעטש דוד-םייח

 טביוה ןוא ענימ עמורפ א טכאמ ,זָארג ןופ עסָאר רעד ןיא ייז קידנעוט
 :קינייװסיוא ףיוא "טנרָאפ ןופ,, ןענווַאד וצ ןָא

 רעזייה עשיטסינָאלָאק יד רע טעזרעד --- ...בקעי ךילהוא ובוט המ ---

 ענייד ןראוועג טכאמעג ןענייז טוג יו -- רעדלעפ יד רעביא ןפראוועצ

 טייוו ,ןפראוועצ ...לארשי ,ןעגנוהור ענייד ,ךיתונכשמ ...בקעי ,ןטלעצענ

 ןייד ,ךיא ןוא ,ינאו ...ןגירק וצ ךיז ןעמ טרָאּפשראפ ,ןרעדנא םנופ סנייא

 דלעפ טימרעדניא ליש יד רע טעזרעד -- ךדתיב אובא ךדסח בורב ,טכענק

 רעד ראפ טריפעגנָא ךיז דמאז טימ ?ניצ גונעג ...ךתיב ןועמ יתבהא --

 רָאנ ,'ד ךל יתלפת ינאו ...טקנעשעגקעווא קנעב ףיוא רעטערב ייווצ ...ליש

 תמאב עקאט טסלאוו ,ךעשי תמאב ...עש"בר ןגעווטענייד ןופ ךָאד זיא'ס

 ...ןפלעה טגעמעג

 םוי ,טגניילעגפיוא ױזַא ,טוג יוזא ?אמאטימ ךיז טליפ דוד-םייח ןוא

 א ןיא רעביא םיא ייב טיינ'ס יו טשינ וליפא טקרעמאב ןוא קידבוט

 :ןוגינ ןקידבוט םוי

 ,..אה-אהדאה ,ָאדָא-ַא ..ךלרמ רשדא ,םלדוע ןוד-א ---

 ,יל 'ד --- :קידנקידנע ,"םלוע ןודא,, ןצנאג םעד סיוא רע טגניז יוזא ןוא

 ארומ ןייק םענייק ראפ באה ךיא ןוא ...אריא אלו ..,רימ טימ זיא טָאג

 ...טשינ

 -םייח ןעוו ,טפול רעד ןיא ןגארטעג ךָאנ ךיז ןבאה רענעט עטצעל יד

 ךיילנ ןוא ,רעטייר א סעּפע טפיול סע יו ,טקרעמאב םיצולּפ טָאה דוד

 שיטסינאלאק א טפיול סאד זא ,טניימעג רע טָאה סגנאפנָא .םיא ףיוא

 רעטייר רעד יו ,טקרעמאב רע טָאה דלאב רָאנ ,ארערטָאּפ ןיא ?גניא

 ...ןלעפעג טשינ ןיוש סָאד םיא זיא -- טנאה רעד טימ סעּפע םיא וצ טכאמ

 ןענַאּפש ןעמונעג ןוא לעמ טימ ךעלב יד ןוטעג םענ א לענש רע טָאה

 .רעקיטסַאה

 -טייד טָאה רע :ןגיוא יד ראפ ןעלדניווש ןעמונעג םיא טָאה לָאמַאטימ

 טָאה סאוו ,סקידנקסאילב א סעּפע טנאה רעד ןיא רעטייר םייב ןעזעג ךעל

 א טָאה ,ןריולראפ טשינ ךָאנ ךיז רע טָאה ךָאד .ןוז רעד ןגעק טצנאלגעג
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 וי ק םיה ע ר 2 עט 3 'ד וו ) ב

 זיא ןוא --- "!הרּפכ ענייר ענייש א,, -- ?עמ טימ ךעלב יד ןוטעג-ףרָאװ

 ...םעטָא ןא ןָא ןפָאלענ

 סאד ןוא סעטיּפָאק ןופ ןּפאלק עלענש סָאד טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,רָאנ

 רע טָאה ,ךיז רעטניה טנעָאנ רָאנ ןיוש דרעפ םנופ ןעקסרַאפ ןוא ןעּפָאס

 ,טרעהעג טשינ ןוא טליפעג רעמ טשינ ,ןריולראפ ןצנאנניא רָאנ ןיוש דךיז

 :ןגירשעגכָאנ םיא טָאה ןמלז ןעוו ,טרעהעג טשינ וליפַא טָאה

 טסָאה וד !חצור !רעדרעמ !רענייא ןלזג ,וד ,ייטש ,סיוא טראוו,, ---

 "!טעגרהרעד יז

 -- -- תושלח ןיא ןבילבעג ןוא דרע רעד וצ לַאפ ַא ןבעגענ טָאה רע

 לייוו יצ :ןעמוקענראפ זיא סאד ,יוזא יו ,טשינ םויה-דע טסייוומ

 ךָאד זיא'ס ןוא ,ּפָאק םוצ זיב ןריױשעגּפָא ךיז גנאל טשינ טָאה דוד-םייח

 טזאלעג ךיז רע טָאה ,ןבעג טשינ רָאה ןייק רע טעוו דרָאב רעד ןופ ,שירַאנ

 טשינ ךס יייק טָאה ,גנולפייווצראפ ןייז ןיא ,ןמלז יצ ,עצנאוו א ןרעשּפָא

 רעד וצ םיא זיא סאוו ,עצנַאװ עטסעב ןוא עטשרע יד ןוא טכארטעג

 .ןרישענּפא רע טָאה -- טאהעג רע טָאה לרעש א -- ,ןעמוקעג טנאה

 .טשינ טלייצרעד עדייב ייז ןופ רענייק .טשינ טסייוו'מ

 ןיא ךיז וצ ןעמוקענניירא זיא דוד-םייח ןעוו זא ,רָאנ טלייצרעד'מ

 רעד ,שינעלייא ןוא סעכ ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג ?טיג-הרובד זיא ,בוטש

 יד רעבירא ןיוש זיא ענישטשָאר יד ,טנערבעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא ןוויוא

 טָאה ָאד ןוא ,ןכאמרעביא טפראדאב גנאל ןיוש ,רעטלומ רעד ןופ סענערב

 ןָא ריט רעד ןיא ןעזרעד םיא טָאה יז ןעוו ,רעבירעד ;לעמ סָאד טלעפעג

 :ןעירשעצ ךיז ןוא ,ןלאפאב םיא יז זיא ,לעמ

 םיא קוק ?לעמ סאד זיא ואוו !דייר ?םלוג א יו וטסייטש סאוו --

 !?סָאװ ,ריד ףיוא רעטכעלעג א ראפ סאוו !רָאנ טכאל רע ,ןָא רָאנ

 טירט עטלייצעג טימ רָאנ זיא ,טרעפטנעעג טשינרַאג טָאה דוד-םייח

 רָאג זיא'ס זא ,ןעזרעד יז טָאה ָאד טשרע ןוא רעטנעָאנ ריא וצ ןעגנאגעגוצ

 בייל ןזיב טעמכ ,עצנָאװ עצנאנ א םיא טלעפ סע -- טשינ רעטכעלעג ןייק

 ..ןכאל לאז רע יו ,סנטייוו ןופ סיוא סע טעז ,ןטינשענּפָא
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 רער 7 עפ עש ידי 6 ףיריא

 וצ ןענמלז טָאה'מ ןעוו ,לוש ןיא ,ירפרעדניא תבש ,סנגראמוצפיוא

 ןוא ,ןרָאטעּפמיק רעד "ךרבש ימ,, א טכאמעג ןוא ןפורעגפיוא הרות רעד

 סנעמעלא ףיוא ןוא ,"?ארשי ילוח ראש ךותב,, ריא ראפ האופר א ןטעבענ

 תילט ןטימ ןענַאטשעג דוד-םייח זיא ,ןנעלעג רעיורט א זיא רעטכיזענ

 -עג רעיורט ןוא קערש טימ ןבָאה ןניוא יד ,ךיילב םינּפ סאד ,ּפָאק ןרעביא

 ..טכאלעג םיא ייב טָאה ליומ בלאה א רָאנ ,טקוס



 | א ישי א ריר עי מאא װ 7 "הי
 {ןײי

 6 שש:
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 םיתנש עטרעטשרַאּפ



// 
 טו

 עה :



 םיתבש עטרעטשרַאּפ

 רעצנַאג א ןופ געט עלא יו רעירפ שערבָאד עטלא יד ףיוא טייטש תבש

 ךיז יז טּפַאכ יוזא ,רעטסנעפ יד ןיא ןעיולב וצ ןָא רָאנ טביוה'ס .רךָאװ

 ,"ינא הדומ,, ליטש רעד ןיא טעשטּפעש ,רעסאוו-לגענ ּפֶא טסיג ,ףיוא

 עסייוו טימ ריילק ענענַאטערק עיולב-לקנוט עקידתבש סאד ןָא ךיז טוט

 א -- ךעלעמילב עלעג עסיורג טימ ?כיט ןדייז א ּפָאק ןפיוא ,ךעלעטניּפ

 ,טָאטש ןיא לקינייא םנופ הנתמ

 ךיק ןיא ריט רענעפָא רעד ךרוד קוק א יז טּפַאכ קידנליוו טשינ ןוא

 קיניישט א ךיז טכָאק'ס ןוא קישטעּפירּפ ןפיוא רעייפ א טנערב'ס ואוו ,ןיירַא

 :ץפיז רערעווש א סױרַא ריא ייב ךיז טסייר .רעסאוו טימ

 ..ןטבעלרעד ךיז ןטייצ עטוג ---

 טראש ןוא םערָא ןרעטנוא החנמ-ןברק םעד ךיג ףיוא טּפאכ שערבָאד

 .בוטש רעד ןופ סיורא ליטש ךיז

 לייוורעד ךיז יז טּפאכ ,ןייג וצ ירפ ךָאנ רעבָא זיא ןיירא ליש ןיא

 טלא ןא ךיוא ןיוש ,יז טסייה עדלעז ,עריא עטרבח א ,הנכש א וצ ןיירא

 יד ןבענעגרעביא ערקַאשט יד ,טײקשיטַאבעלַאב ענייפ א טריפ ,שטנעמ

 קיאור ךיז ןבעל ,רעריא ןַאמ רעד ,ןלאינד ןטלא ןטימ יז ,עדייב ןוא רעדניק

 פקיטש א ןופ ןוא ,ןקלעמ ייז סאוו ,תומהב יד ןופ ןבעל ,שער ןָא ,ליטש ןוא

 .בוטש רעד ייב ןכאמ ייז סאוו ןטרַאג

 םנופ סמעראוו לזעלג א ,סע טסייה שערבָאד ,טראד ןיוש יז טקנירט

 :ץרַאה רעטיב ריא ?סיב ַא סיוא ךיז טדער ןוא טנעלַאשט

 -עג טָאה ,ןרע ןנ ןקיטכיל םעד ןבָאה רע לאז ,רעניימ זא ,רעירפ ---

 עקאט ךיא באה ,ךיילג ןטייל טימ עטסָאבעלַאב א ןעוועג ןיב ךיא ןוא טבעל

 טָאה'מ ,טאהעג האנה טָאה'מ ,תבש ןעוועג זיא תבש ...ןבעל א ןופ טסואוועג

 עניימ וצ ,ייז וצ באה ךיא ...טלעו רעד ףיוא טבעל'מ זא ,טסואוועג

 סע וא רָאנ ,רימ ראפ אצוי ןייש רעייז ןענייז ,טשינראג ,הלילח ,רעדניק

 ךָאו עצנאג א ..ןעניפעג טשינ טרָא ןייק רימ ךיא ןעק ,תבש רעד טמוק
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 יי ס ריע ר נג ע ב יד ו ר ב

 -השעמ רָאנ עקאט זיא ,תבש טמוק רָאנ ,גָאט ןפיוא ,טעּפש סע טפָאלש

 ...טשינראג יו ךיילנ ,רעייפ א טניילעצ'מ ,גָאטראפ ףיוא ןעמ טייטש ,ןטש

 ךיא ייטש ?ןוט ךיא ןעק סאוו רָאנ ...םיאנוש עניימ ,סע טכעטש ךימ ןוא

 שטָאכ סע לאז ךיא ,קעווא בוטש רעד ןופ רימ ייג ןוא ירפ ץנאג ףיוא רימ

 טשינ לאז ךיא ירפ יוװ ,רעבָא זיא ...ןניוא עטלַא עניימ טימ ןעז טשינ

 ...עטאמ טקנירט'מ ןוא קישטעּפירּפ ןפיוא רעייפ א ןיוש טנערב ,ןייטשפיוא

 .ּפָאק ןטימ קידנעלקאשוצ ,יז טצכערק -- ..!טבעלרעד ךיז טוג ---

 שערבָאד ,רעבייוו עטלא עדייב ןעייג ,ייט ךעלזעלג וצ ןעקנורטענּפָא

 ,םערָא ןרעטנוא סהחנמ-ןברק עבארג ענעפראוועצ יד טימ ,ןעדלעז טימ

 זיב ,ןטייצ עטוג ,עטלא ,עקילָאמא ןופ קידנדייר ,טירט ייב טירט דיז ןעיינ

 .עינָאלַאק טימ רעד ןיא טייטש סאוו ,?יש ןיא ןָא ןעמוק ייז

 טביוה ןוז יד זיב גאט ןדעי ןטראנ ןפיוא ןטעברא ןעדלעז טימ לאינד

 .וצ ברעמ וצ רעטנורא ךיז טזאל ןוז יד ןעוו טכאנראפ ןוא ןעמעראוו וצ ןַָא

 רעצנאג רעד ןיא טייקנטלעז א רָאג עקאט ייז ןבָאה ןטרָאג א ןוא

 ןטרָאג םוצ טפאשביל אזא טימ ּפָא ךיז טינ ךָאנ רעוו --- םוראוו ,עינַאלַאק

 ןטראג ןיא םיא .ייב זא ,ביל רע טָאה רָאנ טשינ ןוא ?לאינד רעטלא רעד יו

 ןזומ ךיוא רָאנ ,טעבראעגּפָא טוג ןייז לאז סע ןוא ץלא ןופ ןעניפעג ךיז לָאז

 .זָארג ןָא ,ענייר ןוא עכיילג ןייז ךעלעקשזעטס יד

 קע ןטייווצ ןיא ןוא ןטראג קע ןייא ןיא טייטש לאינד רעטלא רעד

 -סיוא םעדָאפ ןגנַאל א ןקע יד ייב ייז ןטלאה עדייב ;עדלעז עטלא יד--

 ּפָאק םעד סיוא טגיוב ,גיוא ןייא וצ טכאמ ?אינד רעטלא רעד ;ןגיוצעג

 טרעה ייברעד ןוא ,סקניל לָאמ ַא ןוא סטכער לָאמ א ,טייז ַא ףיוא לסיב ַא

 :ןעיירש וצ ףיוא טשינ רע

 ..!ךָאנ זָאל ..!סיוא יצ ..!ןיהַא ..!רעהא ?סיבַא --

 :ךיז טיירשעצ ןוא ,סעכ ןיא טרעוו ןוא

 ..!טסיב וד סאוו ,המהב עטלא --

 .םָארָאדָאכ טייג סַאג יד ןא

 קירוצ יז טמוק דלאב רָאנ ,ןיירא בוטש ןיא טפיולטנא ,זגורב יז טרעוו

 .רעטייוו טעברא ןוא
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 הר ער לוע פ עש י דייוא היו א

 -שאר זיב עלעביצ ןופ :בוט ?כ ןופ ןאראפ עקַאט זיא ןטרָאג ןיא ןוא

 ,תוקרי ראש ןוא רורמ ףיוא ןיירכ זיב עקשירטעּפ ןופ ,ךעלכעטער-שדוח

 רימ ייב זיא'ס .שידיא ףיוא ןפורוצנָא ייז יוזא יו טשינ טסייוו לאינד סאוו

 ,םיא טגערפ'מ ןעוו ,לָאמ סעדעי רע טגאז -- ...ןטראד ןבירשראפ ץעגרע

 .סניוזא זיא סאד סאוו

 ךרוד ןכירק עכלעוו ,תומהב סמינכש יד ןופ ןדָאש ליפ רעבָא רע טָאה

 סאוו םעד ץוח .ןברוח א ןכאמ ןוא םיוצ םענעטָארד םעד ךרוד ,טכאנייב

 ,ירפ ץנאג סָאד טעז ?אינד ןעוו ,ןוא רעמ ךָאנ ייז ןטערטעצ ,ףיוא ןסע ייז

 םיא ייב טָארט א זיא תומהב יד ןופ טָארט רעדעי זא ,םיא ךיז טכאד

 ...ןצראה ןפיוא

 רעד ןיא ןקעטש א ןיירא טקעטש ,לאינד רעטלא רעד ,בשימ ריז זיא

 ,טיירב רעד ןיא ןקעטש א רעביא טדניב ,ןשטנעמ א ןופ ךיוה יד ,דרע

 לקער טלא ןַא ,ןזיוה עטלא רַאֹּפ א ענייז טימ םיא טצוּפראפ ,טנעה-השעמ

 ןלאז -- ,תומהב יד ןקערשוצרעביא ףיוא ,שוילעּפאק ןטלא ןא טימ ןוא

 רע טמענ -- קינייו רעבָא סאד זיא ..."רע, זיא סָאד זא ,ןעניימ ייז

 יוזא טשינ ךָאד טָאה רע רָאנ ,רעטייוו ?סיב ַא ענעגייא סָאד טכַאמ ןוא

 ןָא טוט ,הצע ןא ךיז רע טיג ,ונ --- ךעלקער עטלא טימ ןזיוה עטלא ליפ

 יורטש ןופ ּפָאק א טכאמ ,טַאלַאכ ןטלא ןא סערלעז ןקעטש ןטייווצ ןפיוא

 .עליישטאפ עטלא ןא סעדלעז םיא ףיוא ןָא טוט ןוא

 ,ירפ ץנאג ןענַאטשעגפיוא שערבָאד עטלא יד זיא תבש םעד ךיוא

 ,םערָא ןרעטנוא החנמ ןברק םעד ,תבש ידגב יד ךיז ףיוא טּפאכעג קידנלייא

 ןענייז רעדניק עריא יוװ ,ןקוקוצוצ טשינ ,עדלעז עטרבח ריא וצ קעווַא ןוא

 !תבש ללחמ

 יז זיא --- ?ָאד ךיז טוט סאוו --- בוטש סעדלעז וצ קידנעמוקוצ רָאנ

 :טרעדנואווראפ ןרָאװענ

 ...טנעה יד טימ סעּפע טכאמ ןוא ,ןטרָאנ ןפיוא טייטש עדלעז.

 ?ןטרָאג ןפיוא תבש ..!תבש-טוג ?אה ...עדלעז !ַאי --

 ריא טשינ יװ ,טנַאװ יד יוװ טגייוש ,טשינ טרעפטנע ערלעז רָאנ

 ..ןעמ טניימ



 יי ס ס/ ראעפ ד 32 ;:עוב ךחרוו ףוַב

 לאינר רעטלא רעד טייטש רעטייוו ?סיב ַא זא יז טעזרעד ַאד ןוא --

 ...טנעה יד טימ ןצימע וצ טכאמ ןוא

 ?ןטרָאג ןפיוא תבש סעּפע סאוו ..!לאינד 'ר ,תבש-טוג --
 טינ ןוא ןקעטש א יו טייטש ,טרָא ןופ טשינ ךיז טריר לאינד 'ר רָאנ

 ...טייטש שערבָאד עטלא יד ואוו ,טייז רענעי ןיא קוק ןייק טשינ וליפא

 :ריא סָאד טסירדראפ

 עטוג !תבש םוא ךיוא ןיוש ןטעברא ?סאוו ,תולדג סאד זיא סאוו --

 ..ןטבעלרעד ךיז ןטייצ

 -נא ,ןוא סעכ ןיא טרעוו ,טשינ ריא טרעפטנע'מ זא קידנעעז ,עדלעז

 .ליש ןיא ןיילא קעווא יז זיא ,תבש עלא יװ ,בוטש ןיא ןייגוצניירא טאטש

 עטלא יד ןעמ טעז ,ןגָאט וצ ןַא טביוה סע רָאנ יו ,ןָא תבש םענעי ןופ

 .וצ ליש רעד וצ ,סאנ רעד טימ ךיילג ,ןיילא ענייא ןייג שערבָאד

 עסייוו טימ דיילק ענענָאטערק עיולב-לקנוט ריא תבש דובכל ןוטעגנַא

 ,ךעלעמילב עסיורג עלעג טימ ?כיט ןדייז לקנוט א ּפָאק ןפיוא ,ךעלעטניּפ

 עקנינבירד טימ יז טנַאּפש ,םערָא ןרעטנוא החנמ ןברק םענעפראוועצ םעד

 קידנעוט-קוק א טשינ ,ךיז-קידנלעטשּפא-טשינ ץעגרע ןיא ,ךיג-ךיגנ ,טירט

 ןיא ןוא ,ךיז ןעניפעג ןטראג ןטימ בוטש סלאינד ואוו טייז רעד ןיא וליפא

 :םלוע-לש-ונובר ןטימ סיוא ךיז יז טהנעט ,ליטש רעד

 םיתבש עטרעטשראפ יד טָא !ראפרעד ,וינעטָאנ ,ריד קנאד ךיא ---

 ךיא באה אמתסמ ,דניז עניימ ראפ שינעמוקּפָא ןַא ןייז רָאנ ןלאז עניימ

 ...טנירראפ טשינ רעסעב
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 ַאטימולּפ

 ,רעציזַאב-טוג א ייב טפיוקעג דוד-םהרבא טָאה עּפַאקשדַאשזידַארָאד יד

 סעזעּפ רָאּפ א ףיוא טקוקעג טשינ ,ןטעבעג םיא ייב טָאה'מ ליפיוו טלָאצַאב

 .רעמ

 ןיא עּפַאקש יד -- ןיילא ריא בילוצ טשינ יז רע טָאה טפיוקעג ןוא

 ;טעברַא רערעווש וצ ןעוועג טניואוועג טשינ ,ןרָאי יד ןיא ןעוועג ןיוש

 -עג עכיוה ,עניד טימ ,טיובעג ,ןייש ,סיורג ןעוועג יז זיא רעבָא ראפרעד

 ריִלָאק רעד ךיוא ;עלעּפעק םעניילק א ןוא זדלאה ןגנַאל ַא טימ ,סיפ עטקָאט

 עכיוה יד ןיא ןעוועג ןיוש יז זיא ןעמעלא ץוח ןוא טנאזענוצ ?יפ טָאה

 ,רענעריובעג-יינ רעד לָאז ,טרעכיזראפ טָאה זַאטַאּפַאק רעד טיול ,ןוא םישדה

 ןייז :סוחי ןסיורג רָאנ א ןופ ןעמַאטש ,טייצ עטכער יד ןעמוק טעוו'פ ןעוו

 -ינש א ,"ָאנַאפַאטָאב,, ןסיורג ןטימ בורק רעטנעַאנ א זיא עדייז-רעטלע

 ...רעטעפ א םענייז טימ ישילשב

 :טרער רענייא יו ,טלכיימשעג ,השעמ תעשב טָאה דוד-םהרבא

 ...דאוואז ןטוג א ןגיילראפ רָאנ ןיימ'כ ?ןסיוו סע ףראד 'ועוו ---

 רעכלעוו ,ןצרעפ רָאי א ןופ ?גניא ַא ,לשרעה טכארטעג טָאה יוזא טשינ

 סאוו טרעהענוצ ךיז טייצ עצנאנ יד טָאה ,רעטָאפ ןטימ ןראפענטימ זיא

 ןבאה ךעלקעב יד ;טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג ןוא טלייצרעד זאטאּפאק רעד

 ןפיוא טקוקעג רע טָאה ןניוא יד ןיא ץנאלנ א טימ ןוא טמאלפעג םיא ייב

 ףיוא טלכיימשעג ןוא קיטליגכיילג ןענאטשעג ךיז זיא רעכלעוו ,רעטָאּפ

 רעד זא ,טקרעמאב טָאה רע ןעוו ,ןוא .טגאזעג טָאה זאטאּפאק רעד סאוו ץלא

 :ןדיירוצ ןעמונעג םיא רע טָאה ,סעזעּפ רַאֹּפ א ןעגנידּפא ליוו רעטָאּפ

 טָאה --- ..!עטַאט ,עווגעשז רעד ףיוא ןקוק וצ סאוו טשינ טסָאה --

 לאז סאוו ?קישָאל א ןבָאה רעבא ןָאק יז --- קשח ןבעגעגרעטנוא םיא רע

 ...ליפ יוזא לָאמ ןעצ ןבָאה טרעוו יד

 טייר רע יװ ,טלעטשעגראפ לשרעה ךיז טָאה עיזאטנַאפ רעד ןיא ןוא

 ןייא םיוק םיא טלאה ,ןייש ןוא סיורג ,דרעפ-ָאשזידַארָאד ןגנוי א ףיוא



 א 28 סט 'ר ע ד ; ע ב רו ריב

 ,ץלא ךיז טסייר רע ןוא טָארט ןטכייל א ןיינג לאז רע ,תוחכ עלא טימ

 ,טייקיניילק רעדעי ראפ ךיז טקערש ,ףיורא ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טפראוו

 ,ריפ עלא ףיוא רעטנוא טגנירּפש ןוא סקניל ןוא סטכער ףיוא ךיז טפראוו

 ,רע ןוא ..ןח ליפ וצ םיא טיג סאד ןוא םיוש א םיא טרעוו ליומ םורא

 טגיוב ,ןסקאווענוצ יװ ,ןקור ןקידכעלייק ןייז ףיוא טסעפ ךיז טציז ,לשרעה

 עלא ןופ ;טכַאמ ַאשזידַארָאד ןייז סאוו ,ןעגנוגעוואב עלא ךָאנ ךָאנ ךיז

 ,האנק טימ ךָאנ םיא ןקוק ,םירבח ענייז סיורא ןפיול עינָאלָאק ןיא רעביטש

 טשינ יװ ,ךיילג טרָאפ רע רָאנ ,ןגערפ טעּפע טשרמולכ ,ןלעטשּפָא םיא ןליוו

 ...ןעמ טניימ םיא

 ןעמ ,חקמ ןגעוו זאטאּפאק ןטימ ןעמוקעגכרוד לייוורעד זיא דוד-םהרבא

 םוצ ןדנובעגוצ ןוא קירטש א ףיוא עּפַאקשדַאשזידַארָאד יד טּפאכעג טָאה

 .ןגָאװ

 רענעדירפוצ א ןוא ,םולח ןטוג א ןופ יוװ ,טּפאכענפיוא ךיז טָאה לשועה

 .ןגָאװ ןיא ןיירא גנורּפש ןייא טימ רע זיא

 א בוטש ןיא ןיירא לשרעה זיא ,דלעפ ןופ קידנעמוק ,ןגרָאמירפ א ןיא

 :ןעירשעגסיוא רע טָאה םינּפ ןקידנלארטש א טימ ןוא רעטעּפַאסראפ

 !לקישָאל א טאהעג טָאה ַאשזידַארָאד יד --

 -יירפ א טכאמעג טָאה ,ןיליפת ןוא תילט ןיא קידנעייטש ,דוד-םהרבא

 טָאה ,ליטש רעד ןיא ןגאז סעּפע טקידנעעג טָאה רע ןעוו ,ןוא ענימ עכעל

 :ןעלשרעה וצ טעדנעוועג ךיז רע

 ?ָאשזידַארָאד ?הפי ,אה ,אנ ,יא --

 -עריובעג-יינ רעד יצ ,ןקידנוקרעד טלאוועג דוד-םהרבא ךיז טָאה סָאד

 .ָאשזידַארָאד א רע זיא יצ ןוא .רענייש א סעּפע זיא רענ

 רעבא ראפרעד ,ןענַאטשראפ טשינ לשרעה טָאה טראוו עטשרע סָאד

 :עטייווצ סָאד ןענַאטשראפ רע טָאה

 ,סָאד זיא ןייש ןוא ...עוונעשז יד יו טקנוּפ ...אשזידארָאד א ,ָאי ---

 ועמ סָאװ קידנסיוו טשינ ,טקידנעראפ לשרעה טָאה -- ..!טלעו יד יוװ

 .ןגאז וצ

 ןיא רע יו ,טלעטשעגראפ ךיז טָאה םיא .טשיורַאב ןעוועג זיא רע
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 רעדל עפ .עישיי ד טא םירא

 ןטכַארטַאב ,לקישַאל םוצ ןייג טזאלעג ךיז ןוא דרעפ ןופ ןעגנורּפשענּפָארַא

 .טנעָאנ רעד ןופ סע

 ןיינ טזָאלענ ךיז טָאה ,סנראפרעד-טשינ א ראנג ךָאנ ,?קישַאל סָאד

 ןצראווש ,ןטכייפ ןטימ ןוא ?זדלעה סאד טקערטשעגסיוא ,ןגעקטנא ןעלשרעה

 .לקישֲאל םוצ טקערטשעגסיוא טָאה לשרעה סאוו רענניפ יד טרירַאב ?זענ

 ;ןבעגעג ךיז ןבָאה ייז סאוו ,םכילע-םולש רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 .טנעקאב ךיז ןבָאה

 -עגוצ זיא ,רעטייוו סאווטע טעשַאּפעג ךיז טָאה עכלעוו ,רעטומ יד

 ואוו טשינ ךירק ,יה-יה-יה :טעשזריהעגוצ ליטש ןוא עטרעטיצראפ א ןפָאל

 ןייא טימ ןוא ןענַאטשראפ ,סיוא טזייוו ,טָאה ?קישַאל סאד ...טשינ ףראד'מ

 .רעטומ רעד ןבענ ןעוועג ,גנורּפש

 ,ארערטָאּפ ןיא ןטיזיוו עטּפָא ןכאמ ?שרעה טנעלפ ןָא טייצ רענעי ןופ

 ןטעלג ,ןּפַאכ םיא טנעלפ ,םיא טימ ןעננערבראפ ,לקישַאל ןטימ ןעז ךיז

 ןזומ םיא רע טגעלפ טייצ עטשרע יד .לזדלעה ןרעטנוא ןצַארק ,ןקור ןרעביא

 ,ןפראוו ךיז טגעלפ לקישָאל סאד .ּפולס א וצ ןעיצוצ ,קירטש א ףיוא ןּפַאכ

 ןייז וצ טניואוועגוצ יוזא ךיז סע טָאה טייצ רעד טימ רעבָא ;ןעגנירּפש

 טגעלפ סע רָאנ יו ,ןפיולננעקטנא םיא טנעלפ סע זא ,סָאבעלַאב םעניילק

 :טדער רענייא יו ,לזדלעה סאד ןקערטשסיוא ,ןעזרעד םיא

 ..!ץַארק ,ַאנ ?ןצארק טסליוו --

 רעסיורג רעד ןיא ןכוזּפָא ןענָאק טשינ לָאמ א םיא טנעלפ לשרעה ןעוו

 -- !"יה-יה-יה,, -- עשזריה א לָאמ עכעלטע ןבעג רע טגעלפ ,ארערטָאּפ

 דלאב ?קישָאל סאד םיא טנעלפ ;לקישָאל א ןופ ןעשזריה סאד קידנכאמכָאנ

 :"יה-יה-יה,, ןעשזריה ןקיבלעז םעד טימ ןרעפטנע

 ...!ךיא ףיול טָא --

 יד ןופ ּפֶא ךיז טלייט סע יוװ ,ןעז טנעקעג ןעמ טָאה דלאב עקַאט ןוא

 .ןעלשרעה וצ ךיילנ טפיול ןוא דרעפ

 םיא ראפ טזאלעג טָאה רע סאוו ,"לַאסָאב,, םעד ןָא םיא טוט לשרעה

 ,ךעלעגניר ענעשעמ טימ ,רעדעל ןטעבראעגסיוא-טוג ןופ ,סָאמ רעד וצ ןכַאמ

 .ארערטָאּפ ןיא טייצ קיטש א יוזא ןעננערבראפ עדייב ןוא

141 



 עק ראע הרנישו כי (דיז הב

 ,למיה ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ןוז יד ,גָאט-רעמוז א ןיא ,לָאמנייא

 רָאנ ,רעבלעק ןוא יק ןגעלעג ןענייז ךייט םורא ,ךייט ןיא טלניּפשענּפָא ךיז

 ,טהרגהלעמענ ?יופ ןבאה ,ןעורּפָא טניילעגוצ ךיז ןוא ןעקנורטעגנָא ךיז סאוו

 .טלמערדעג ןניוא עטכאמעגוצ-בלאה טימ ןוא

 ,םורא ןפיול ,הרבח עצנַאג א ,ןעמאזוצ ךיז ןעמענ ,ךעלקישַאל עגנוי

 םיא ךָאנ ןוא סיֹורָאפ טפיול לקישָאלדָאשזידַארָאד סָאד .ןעוועקירב ,ןעגנירּפש

 .ארערטָאּפ ןופ ךעלקישָאל עלא

 יד ןנאלשרעביא קידנלעוו טשינ .ךייט םוצ ןעמוקענוצ זיא לשרעה

 ןוא סנטייוו ןופ טקוקעג טָאה ,דרעפ ןייז טימ ןייטש ןבילבעג רע זיא ,ליּפש

 :ָאשזידַארָאד ןייז ןופ תחנ טּפעשעג

 .ררעפ א טעמכ !טייצ עטצעל יד ןסקאוועגסיוא סע זיא רע יו ---

 א יו גנירג ...ןָא טשינ דרע יד טעמכ טריר ..!סנייז ןפיול סָאד טנייה

 ...לרעדעפ

 רעכעלקילג א .קנַאדעג א ןפָאלעגכרוד םיצולּפ םיא ןיא ץילב א יו

 םיא טרעבקע סע יוװ ,טייצ א ןיוש .םינּפ ןייז ףיוא ךיז טיירּפשעצ ?כיימש

 םיא רע לָאז ןעמָאנ א ראפ סָאװ ,ןפור םיא רע לָאז יוזא יװ ,קנַאדעג א

 :לַאפוצ רעכעלקילנ אזא -- טציא ןוא ...ןסַאּפ םיא לָאז סע זא ,ןבעג

 !"ַאטימולּפ ,, :שינַאּפש ףיוא ...קרעדעפ א יו ...רעדעפ א יו גנירג ---

 !!ַאטימולּפ !ַאטימולּפ --- ןפור םיא רע טעוו --- !ַאטימולּפ ---

 ןעמוקסיוא לאז רע ,דרעפ ןייז ףיוא רעטנוא ךיז טביוה ?שרעה ןוא

 "!יה-יה-יה,, --- עשזריה א טיג ןוא רעכעה

 ןוא ,ןעשזריה עקיבלעז סאד טעמכ ,רעפטנע ןא ךיז טרעה סנטייוו ןופ

 .לקישַאל סאד ןָא טמוק םורַא עלייוו א ןיא

 ייז ;ןגעקטנַא םיא טפיול ,דרעפ ןופ ּפָארַא טגנירּפש ?שרעה

 ןעלטרעצ עדייב ןוא רעזדלעה יד ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא ףיורא ךיז ןלַאפ

 :טייהרעליטש רךיז

 ..!יה-יה-יה ,יה-יה-יה ---

 ..!ַא-ַא-ַאטײמולּפ !ַאטימולּפ ---



 הע ד לע פ- עט יה יא ףיוזא

 .ררעפ ןייש ןוא סיורג א ןראוועג ,ןסקאוועג ַאטימולּפ ךיז זיא ױזַא ןוא

 ןופ ?טראג ןטיירב א טכאמעג ,ןטייר םוצ טנרעלעגסיוא םיא טָאה לשרעה

 לאז רע ירכ ,גָאט ןצנַאג א טלטראגעגנָא ןטלאהעג םיא ןוא טנווייל ןבָארג

 ןיא לאמ ייווצ ;ןפיול םוצ קנילפ ןייז ןוא ךיוב ןסיורג א ןעמוקאב טשינ

 ןפיול טנרעלעג םיא ,?סיב א ןייגכרוד ךיז ,טריפעגסיורא םיא רע טָאה גָאט

 -עגכרוד לָאמ רָאֹּפ ַא --- עלעקשזעטס עכיילג ןוא עלָאמש א --- געוו ןפיוא

 ,עקשזעטס רער ןופ גנעל עצנאג יד ,קירוצ ןוא ןיה ,טירט ייב טירט ,ןרָאפ

 :ןגאז ןלעוו טימרעד םיא לאז רע יוװ

 ...ןייג טספראד וד ןכלעוו ףיוא ,געוו רעד זיא סָאד ---

 ,ןייטש עלייוו א רע טביילב ,עלעקשזעטס רעד ןופ קע םוצ קידנעמוקוצ

 ,"אטימולּפ ,, .ןפיול םיא טסייה ןוא םיוצ יד ךָאנ טזָאל רע זיב ,טונימ רָאּפ ַא

 ,ןייטש רע טביילב רעדיוו ןוא ,קירוצ ףיוא סיוא ךיז טיירד ,גנונעוואב זַא

 ,ןפיול טמענ ןוא ןגיוצעגסיוא זדלאה ןטימ ,סיַורָאפ גנורּפש א קיטסַאה טיג

 .ןָאק רע טייוו יו

 ןצַארק ,ןטעלג םיא טמענ ,ּפָארא לשרעה טייג ,עיצקעל יד טקידנעעג

 םיא ןופ טלייש ,לטראג ןופ רעסעמ סָאד סיורא טמענ ,רעּפרעק ןצנאג ןרעביא

 יד םורא טּפעלקעגנָא ךיז ןבָאה סאוו ,עטָאלב עטנקורטראפ ךעלקיטש יד ּפָא

 א טימ וצ םיא טקעד ,ייז טקידכעלייקראפ ,סעטיּפָאק יד םורא טקַאה ,סיפ

 -ּפָא ,טירט ייב טירט ,ךרוד ?סיב ַא םיא טימ ךיז רע טייג רעהכאנ ,קעדוצ

 .םיא ןליקוצ

 ייב ;ןטפירשרָאפ יד טיול ןטיהּפָא ?שרעהװ םיא טגעלפ ןסע ןטימ ךיוא

 -לַא ןבלַאה א טימ ָאליק א ןוא סיאמ אליק א ןסע םיא ןבעג .גנאגפיוא-ןוז

 ןיא םיא קידנטלאה ,טכאנראפ ןוא גָאט ןבלַאה םייב עקיבלעז סָאד ,ַאפלַאפ

 .קעדוצ א רעטנוא ןַאּפלַאג

 .םענייק ףיוא ךיז קידנזאלראפ טשינ ,ןיילא ןוט רע טגעלפ טעברַא יד

 ,ררעפ ערעדנא טימ טעוװועג ןיא ןפיול וצ טיירגעגוצ םיא רע טָאה סָאד

 ןייז טעוו "אטימולּפ ,, ןעוו ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ףיוא טרַאװעג ןוא

 ...טייקכעלטנפע רעד ןיא םיא טימ ןטערטוצסיורא ,טנרעלעגסיוא םאקלָאפ

 ףיוא םורק טקוקעג גנאל ןיוש טָאה ,רעטָאפ סלשרעה ,דוד-םהרבא

 :גנוריפפיוא סלשרעה
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 , ט0ס ר ע הינ עב דו וו האב

 רעמָאט ..!ּפָאק ןיימ ףיוא דרעפ - ערערַאק !רָאג "סערערַאק,, --

 ןענרעלסיוא םיא לָאז'מ ,ןעוועג רעסעב טשינ טלאוו !ונ ,ונ ?סאוו וטסייוו

 טימ ארערטָאּפ ןיא ןייגמורא ךיז רע לאז ...יוזא טָאלנ ןוא ?גולּפ ןיא ןּפעלש

 יוזא -- ?סאוו יצ ?שטואנ א ?סאוו ,וטסיב סאוו !גונעג ןוא ...סעּפַאקש יד

 .ןזייב טימ לָאמ א ןוא ןטוג טימ ּלָאמ א ,ןעלשרעה וצ ןהנעט רע טגעלפ

 .סנייז ןוט ךיז רָאנ ,ןרעפטנע טשינרָאג טגעלפ לשרעה

 -ריה ןכעלביל א טימ ,דיירפ טימ ןענעגעגאב םיא טגעלפ "ַאטימולּפ ,

 ,ּפָאק םעד ןקערטשסיוא םיא טגעלפ ...ןעזעג טשינ דיז ןָא ןטכענ ןופ :ןעשז

 -רָאט םוצ ןקוק ןוא ,ןגאז ןלעוו סעּפע םיא לאז רע יוװ ,ןּפיל יד טימ ןכאמ

 -רעק ענעקורט יד ןופ ןעגנילק סאד טרעהעג ךיז טָאה סע ןענאוו ןופ עלעב

 .סיאמ-רענ

 טעלג ייווצ א ןבעג ,ּפָאק ןפיוא עלעברַאט'ס ןוטנָא םיא טגעלפ לשרעה

 טביירעצ "ַאטימולּפ,, יו ,ןקַאנק םוצ ןרעהוצ עלייוו א ךיז ןוא ןקור ןרעביא

 -םיוא טָאה "ַאטימולּפ ,, זא ,ןוא .ןייצ עקרַאטש ענייז טימ סיאמ-רענרעק יד

 םיא ,למעק םענרעזייא ןא טימ זייוונהעש ןײטשּפָא רע טגעלפ ,ןסעגעג

 .ןצַארק ןוא ןעמעק

 ןיא ןלעוו -- ןגאז טרעהעג לשרעה טָאה -- קיטנוז ןקידנעמוק םעד

 ,ןאטימולּפ טימ ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ;"סַארערַאק,, ןייז זעגנימָאד

 .ךיז יוזא ,טושּפ

 ןעמונעג טָאה ,ךעלנייוועג יו רעירפ ןענַאטשעגפיוא רע זיא קיטנוז םעד

 ןצנאג םעד ןוא עווירג יד ,קע םעד טמעקעגסיוא םיא ,ןאטימולּפ ןטיירגוצ

 ,ןוא סעטיּפָאק יד טכיילנעגמורא ,רָאה עגנַאל עקינייא ןריושעגמורא ,רעּפרעק

 :טגנערפעג ,ןגיוא יד ןיא םיא קידנקוק

 טמעשראפ טשינ ריד טימ ךיא לע ,"אטימולּפ ,, ,וטסניימ יו ---

 ?ןרעוו

 סאד טָאה לשרעה ןוא ןעקסרַאּפ א טימ טרעפטנעעג טָאה "?ַאטימולּפ ,

 גנוטכא ,טלטָאזעגנָא םיא רע טָאה רעהכאנ .ןמיס ןטוג א ראפ ןעמונעגנָא

 .לעפ יד ,"אשטניס,, יד ,"ַאנָארָאק ,, יד ,ץאלּפ ןפיוא זיא ץלא יצ ,ןבעגעג

 םעד ,סַאניאלאּפ עלעג רַאֹּפ א ןוטעגנָא רע טָאה ןיילא
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 ר ע דלוע 8 העש יד יוא" היז א

 ףיוא ןרעטַאלּפ טזָאלענ ןקע יד ,לכיט םענעדייז א טימ ןדנובראפ זדלאה

 -נייא ,ףיורא ףיוא טנרָאפ ןופ ןניובראפ שוילעּפַאק ןופ דנאר םעד ,רעטניהַא

 ןרָאפ טזאלעג ךיז ןוא לטרַאג םענרעדעל ןטיירב ןיא רעסעמ סָאד טקעטשעג

 ."סַארעראק,, יד ףיוא

 ןיא ךיז ןעיצ ,ץאלּפ ןקידייל ,ןעיירפ א ףיוא ,לטעטש ןופ טייוו טשינ

 סאד ;ךעלעקשזעטס עכיילג ,עלָאמש ייווצ ,ןרעדנא ןבענ סנייא ,גנעל רעד

 .טַאלג ןוא ךיילנ ,טרעקעגסיוא ןייר ,טקאהעגנסיוא זיא זָארנ

 ןראפעגנָא ןענייז סע ;דירַאי א ףיוא יו סע טכָאק ןטייז עדייב ןופ

 םירוחב עשידיא ךיוא ןוא "קָאשזָאירק,, ,טייוו ןופ ןוא טנעָאנ זופ רעטייר

 עטסעב ערעייז ףיוא עטצוּפעגסיױא ןטירעג ןבָאה ,סעינָאלָאק עקימורא יד ןופ

 ןוא "סַאדַאשטעּפ,, ןבענעג ,ןלעטשנָא ענעדישראפ ,ןצנוק טכאמעג ,דרעפ

 .ךעלטרעווכיילג טימ ךיז ןפראוועגרעביא

 ואוו ,עקטַאלַאּפ א ןראוועג טלעטשעגפיוא ןיא טייז ַא ןיא ?לסיב ַא

 םעניילק א ןבענ ןעייטש "סאנישט ,, ייווצ ;"ַאטירפ-ַאטרַאט,, טפיוקראפ'מ

 ןוא ךעלצעלּפ ןכאמ ,לסיש םענרעכעלב ןסיורג א ןיא גייט ןטענק ,לשיט

 ןוא רעייפ ןפיוא ךיז טכָאק סאוו ,בלח טימ ל?סעק ןסיורג א ןיא ייז ןפראוו

 .ןטייז עלא ףיוא חיר א טיירּפשראפ

 טימ ,"אנישט , עטלַא ןא טציז ,עלעקנעב ןקירעדינ א ףיוא ,רעייפ ןבענ

 טלאה ,?יומ ןיא רעטעלב-קאבאט עטיירדעגנעמאזוצ ןופ ראניצ ןבָארג א

 סאוו ךיור ןופ טכאמראפ-בלאה ןגיוא יד ,טייז א ףיוא סאווטע ּפָאק םעד

 סיורא יז טּפעלש לּפָאג ןסיורג א טימ ןוא ,ןיירא םינּפ ןיא ךיילנ ריא טצעז

 א ףיוא סיוא ייז טגייל ןוא "סאטרָאט,, עקיטראפ-ןיוש יד לסעק ןופ

 .רעלעט ןסיורנ

 ,"סאנישט , יד ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ ,ןפיוק ,סאשזָאירק ןעייטש םורא

 ....סאטראט ,, יד קראטש ןביול ןוא

 ,רעסַאו סייה ךיז טכָאק ,לרעייפ םעניילק א ןבענ ,רעטייוו ?סיב ַא

 ,"'סאנישט , עגנוי ;עטַאמ א טימ םענייא ןדעי דבכמ זיא'מ (ענַאװ ןופ

 עוועזאר ןוא ענירג ,עטיור ןיא --- ןרילָאק עקידנעיירש ןיא עטעדיילקעג

 ,קירוצ ןוא ןיהא םורא ןפיול ,ןגיוא יד ןיא ךעלרעייפ טימ ןוא --- רעדיילק
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 יו קימי' ראע ה ניעװב 2 רוי ריב

 ןופ ןעמוקאב ךיז לאז'ס ,"עשזיבמָאב,, יד רעביא ןעיירד ,עטַאמ ַא ןא ןסיג

 :ןרעדנא ןא לָאמ סעדעי רעטנוא יז ןגארט ןוא ,םיוש א ןביוא

 !"עסַאוװריס,, --
 עטַאמ יד קראטש טביול ,ךיז טעוועקאמסאּפ ,עטַאמ יד טמענ רענעי

 ...טגנאלרעד סָאװ יד טּפיוהרעביא ןוא

 -ינק עקיטראפ ןיוש רעקשטיטלא ןא טפיוקראפ טייז רעטייווצ רעד ןיא

 .סעקנישזָאר ןוא שיילפ ןטקאהעג טימ טלופעג ,סעש

 -יירפ ,קידעבעל ,לוק א ףיוא ןדייר עלא ;סעּפורג ןעייטש טראד ןוא ָאד

 םוצ יוזא סעּפע רעדָא לטרעווכיילג א רערעדנא ןא טגָאז עלייוו עדעי .ךעל

 ןעיירפ ןפיוא ךיז טגארטעצ סאוו ,רעטכעלעג א סיוא ןסיש עלַא ןוא םַארג

 ,ררעפ ייווצ יד םורא ץלא ךיז טיירד סעומש רעצנאג רעד ןוא ,םורא דלעפ

 "ַאמָאלַאּפ ,, ןוא סראסימַאק םעד "ָאנלאג,, רעד ,ןפיול דלאב ןפראד סאוו

 .סעזעּפ טרעדנוה ףניפ ןופ עימערּפ רעד ףיוא ,סבצק םעד

 ,ךיוה רעד ןיא קידנטלאה ,סיוא רענייא טפור --- ?ןליּפש ליוו רעוו ---

 יינ ךיא -- סעזעּפ ףניפ ןופ לריּפאּפ א ,טיירדעגנעמאזוצ לקירטש א יו

 !"אמַאלַאּפ , ןפיוא

 ,לטראג םעד סיוא טיירד --- רעטייווצ א טרעפטנע --- !"ָאגַאּפ ,, --

 ....ָאגלַאג,, ףיוא ייג ךיא !ָאנַאּפ --- סעזעּפ ףניפ סיורא טּפעלש

 ןעצ ףיוא ןליּפש ערעדנַא .ןטירד א ייב טלעג סָאד ןייא ןגייל עדייב

 .טנעס קיצפופ ,עזעּפ א ףיוא ערעמערַא יד .סעזעּפ

 סאוו ,דרעפ יד ןופ םיטַאבעלַאב יד ןעייטש עּפורג רעדנוזַאב א ןיא

 -ראפ ייז ףיוא ךיז ןעק'מ סאוו ,ןשטנעמ ענעעזעגנָא ךָאנ טימ ,ןפיול ןפראד

 יד ןגעוו רעביא לאמאכָאנ טדער'מ ;רעטכיר סלא ןעניד עכלעוו ןוא ןזָאל

 .טלעג סָאד ןייא טגייל'מ ,סעיצידנָאק

 ןא ,ןכייצ א רעטכיר יד ןבעג ,"רעפיול,, יד ןופ גָאװ יד טכיילגעגסיוא

 .ןביוהנָא געמ ןעמ

 טימ טייז א ןָא ןענַאטשעג טייצ עצנאג יד ןענייז סאוו ,סרעפיול יד

 ייוצ א ייז ןבעג ,ןקעד יד ּפָארַא ייז ןופ ךעלעמַאּפ ןעמענ ,דרעפ ערעייז

 ייב טנַאה רעקניל רעד טימ ךיז קידנעמעננא ,ןוא ןקור ןרעביא טעלג יירד
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 הע ד לע פיעש יד ױײא ףהידא

 ןוא הרעפ ןייז ףיוא רעדעי ,ףיורא גנורּפש א קנילפ ייז ןעוט ,עווירנ רעד

 : .געוו קע ןרעדנא םוצ ,טירט ייב טירט ,ךעלעמַאּפ קעווא ןרָאפ

 ןפראד דרעפ יד ואוו ,קע םוצ קעווא ןעייג רעטכיר ןוא םיטַאבעלַאב יד

 .ןעמוקנָא

 עטסנרע טימ ןוא עקיריגיינ טימ .ןייג ךיז ןעמ טזָאל ןטייז עֶלַא ןופ

 ןלעטש ןטניה ןופ יד ,געוו ןטייז עדייב ןופ סיוא ךיז ןעמ טלעטש רעמינּפ

 ןעלסקא יד רעביא רעבירא ןקוק ,ּפעק יד ןסיירראפ ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ךיז

 ןקוק ,ררע רעד ייב ּפָארַא ךיז ןצעז ערעדנַא ,טנרָאפ ןופ ןעייטש סאוו ,יד ןופ

 ענעפָא טימ ןטראוו עלא ןוא ייז ןלעטשראפ סאוו יד ןופ סיפ יד ךרוד

 ןענאוו ןופ ,ןיהא טעדנעוועג ןגיוא יד ,סמעטָא ענעטלַאהעגנייא ןוא רעליימ

 .ןעמוקנָא ןפראד דרעפ יד

 ;"ארעראק,, רעד וצ "רעפיול,, יד ךיז ןטיירג ,קע םענעי ןיא ,טרָאד ןוא

 ןייז ףיוא רעדעי ,ןרעדנא ןבענ רענייא קעווא ךיז ןלעטש ,רעטייר עדייב

 ךיז ןָא ייז ןביוה רעהכאנ ,טגעוואבמוא עלייוו א יוזא ןעייטש ,עלעקשזעטס

 ןוא ;רעקראטש ןוא רעקרַאטש לָאמדַא-סָאװ-רָאנ ,ךעלעמַאּפ תליחת ,ןריר וצ

 ,"ארערַאק,, יד ןיוש ייז ןפיול סָאד זא ,ןעניימ םורא עלא ןוא דרעפ יד ןעוו

 קירוצ םוא ךיז ןרעק ,געוו ןטימניא ,דרעפ יד ּפִא םיצולּפ רעטייר יד ןטלאה

 -עצ קראטש ןרעוו דרעפ יד זיב ,לָאמ עכעלטע יוזא ,יינסָאדנופ ןָא ןביוה ןוא

 ,ןטייז עלא ףיוא ךיז ןעיירד ,טרָא ןַא ףיוא ןייטשנייא טשינ רעמ ןליוו ,טציה

 ןסייר ,ףיורא ןוא ּפָארַא ּפעק יד טימ ןפראוו ,ןלעטשנָא ענעדישראפ ןכַאמ

 ןיא ןטלאה ייז סאוו ןעמיוצ ענרעזייא יד ןייצ יד טימ ןסייב ,סיורָאפ ץלא ךיז

 טזָאל טנעמָאמ םעד ןיא -- ;םיוש עסייוו א טרַאּפש סע ןכלעוו םורא ,ליומ

 ףיוא סיוא ךיז ןגיוב רעטייר עדייב ,ל?לדנָאפ סָאד .רעבענ-ןכייצ רעד ּפָארַא

 .ףיולעג א ןיא סיוא ןסיש דרעפ יד ןוא ןעמיוצ יד ךָאנ ןזָאל ,סיורָאפ

 רערעדנא רעד ןיא ןוא סעצייל יד טנאה ןייא ןיא ןטלאה רעטייר עדייב

 .ןפראדאב יז טעוו'מ ןעוו ,טיירג ,ןביוהעגפיוא סאווטע ,"עקנעבער ,, יד

 ןופ ןּפאלק עשימטיר עלענש סאד רָאנ ךיז טרעה סע ;ליטש זיא םורא

 .געוו ןטראה ןפיוא דרעפ עקידנפיול יד ןופ סעטיּפָאק

 דרעפ יד רעכלעוו ןיא גנוטכיר רעד ןיא ןָאנ ךיז ןעיירד ןגיוא סנעמעלא
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 2 טויש ראש ה נעי בו ידז ו הוב

 ןביילב דרעפ יד ואוו ,טקנוּפ םענעי וצ ,ןיהא ךיז ןזָאל עלא ןוא ןפיול

 .ןייטש

 ןרעדנואוואב ,ןיירא גָאט ןיא םיא ןביול ,רעניז םעד םורא ןעלגניר עלא

 ןטלאוו ייז יו ,ענימ א ןכאמ ,ןענואוועג ןבָאה סאוו ,יד ןוא ;ןפיול לענש ןייז

 .ןעניוועג ןלעוו ייז זא ,טסואוועג רעירפ ןופ ךָאנ

 : :ךיז ןטסיירט עטליּפשראפ יד

 רעד ףיוא טפיול רע ןעוו ."געוו,, ןייז ןיא ןפאלעג טשינ זיא רע --

 ...סיוועג רע טניוועג ,טייז רערעדנַא

 ,דרעפ ערעדנַא ןפיול וצ ןָא ןביוה ,"ַארערַאק עלעיציפא,, יד טקידנעעג

 ...הגרדמ רערענעלק ןופ

 -עראיל ,ןעיירש ,לאמאטימ ןדייר עלא :;תולוק ךיז ןרעה ןטייז עלא ןופ

 .טייקיניילק רעדעי ןופ ןכאל ןוא ןעמ

 !סעזעּפ ייווצ ראפ ,םעניימ טימ "ַאסָארָאב,, ןייד ןגעק ףיול ךיא ---

 !ףיול'כ --- רעטייווצ רעד טרעפטנע !טוג --

 ,סעמוס ערעסערג ןוא ערענעלק ףיוא ,"סערערַאק,, ןסאלשעג ןרעוו יוזא

 .גאט ןצנאג םעד

 ןופ "אטימולּפ,, ןייז ףיוא ןראפעגמורא טייצ עצנאג יד זיא לשרעה

 ךיז ףיוא ןגיוצעג אטימולּפ טָאה םוטעמוא ןוא רעטייווצ רעד וצ עּפורג ןייא

 :טייקמאזקרעמפיוא יד

 .רענייא טקרעמאב -- !ןפיול םוצ טוג --

 .רעטייווצ א וצ טיג --- !רעגנוי א רַאג ךָאנ --

 .רערעדנא ןא רָאפ טגייל --- ,םיא ףיוק ךדיא ---

 ןעוו ,רָאנ ;טייקיטלינכיילג רעטכאמעג א טימ ץלא סאד טרעה לשרעה

 ,סעזעּפ ףניפ ףיוא "ערעראק,, א ןכאמ וצ טניילעגראפ םיא טָאה רענייא

 א ךָאנ ,ןוא דרעפ סרענגעק ןייז ןטסָאמענּפָא ןגיוא יד טימ זיולב רע טָאה

 :ןפורעגּפָא ריז ,ןגייוושליטש עלייוו

 !ַאנַאּפ ---

 ןוא דרעפ ןופ ?טָאז םעד ןפראוועגּפארא רע טָאה ,ץילב א יו ,?ענש

 .געיעג םעד ןביוהוצנָא געוו םוצ טזאלעג ךיז

 ןוא ;תורוש עצנאג געװ ןטייז עדייב ןופ סיוא ךיז ןלעטש רעדיוװ ןוא
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 הע ד לע פ"עשיי ד יא ף יד א

 ףיוא ןליּפש עקינייא ;רעטייר ייווצ יד ךָאנ ייז ןקוק ןקילב עקיריגיינ טימ

 .רענגעק ןייז ףיוא ערעדנא ,"ןאטימולַּפ,

 ?ָאגנירג א ןעניוועג טעװ סאוו ---
 -מוא ןראוועג זיא ,טניימ ןעמ סאוו ןענַאטשראפ דלאב טָאה ,אטימולּפ

 לקסיּפ ןטימ ןוא סיפ עטשרעדָאפ יד טימ דרע יד טעּפרַאשענ ,קידלודעג

 ּפָארא ןפראוועג ּפָאק ןטימ ,רעטייר םייב סעצייל יד ןסיירסיורא טלאוועג

 א ,סטכער לָאמ א ,געוו םנופ טיירב רעד ןיא ןעגנורּפשעג ןוא ףיורא ןוא

 .סקניל לָאמ

 קיטסאה םיא טָאה ץראה סאד ;טנאוו יד יוװ ךיילב ןעוועג זיא ?שרעה

 ,סעזעּפ ףניפ יד ןיא ןעגנאנעג טשינ זיא םיא ;גנוגערפיוא ןופ טּפַאלקעג

 "אטימולּפ ,, ןייז ןעז וצ ןעגנונפאה ענייז ןיא יוװ ,ןרילראפ ןָאק רע סאוו

 טנעמָאמ רעד ;טמולחעג גנאל ןיוש טָאה רע רעכלעוו ןופ סיורג רעד ןיא

 ...רעטסנרע ןא ןעוועג זיא

 ;ןפורעגסיוא לאמאטימ ןבָאה רעטייר עדייב

 !ָאמַאוװ ---

 .סיורָאפ ףיוא קידנגיובסיוא ךיז .סעצייל יד טזאלעגכָאנ ןוא

 גנורּפש ייווצ עטשרע יד טימ טָאה ,יירפ ךיז קידנליפ ,"אטימולפ,

 סאוו ,ןוא .סיורָאפ ןגָארטעג ךיז ןיילא ןוא ךיז רעטניהא רענגעק ןייז טזָאלענ

 ןשיווצ עקערטש ערעסערג א ץלא ןבילבעג זיא ,ןפָאלעג ןענייז ייז רעטייוו

 ,תוחכ עלא טימ טעברַאעג טָאה רעטייר רעטייווצ רעד .רעננעק ןייז ןוא םיא

 -ער,, רעד טימ ןגאלשעג ,ןטייז יר ןיא דרעפ םעד ןראּפש יד טימ טקאהעג

 ןרעטנומפיוא םעד טימ קידנלעוו ,טעשטיווקעגוצ לָאמ סעדעי ןוא "עקנעב

 טימ לשרעה ןיוש זיא ,געוו ןטימניא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו רָאנ ,דרעפ ןייז

 .עטעמ-"ערערַאק ,, רעד וצ ןעמוקעגנָא "אטימולּפ ,, ןייז

 רעטרעטסייגאב א ןסירענסיורא ךיז טָאה רעזדלעװ סנעמעלא ןופ

 :יירשעגסיוא

 !ָאגנירג ,ַאדַאדַא-וא ---

 ןעמונעגמורא ,דרע רעד ףיוא ןענַאטשעג לשרעה זיא גנורּפש ןייא טימ

 םיא ךיז ןבאה ריירפ ןופ ןרערט .ךיז וצ טקירדענ םיא ,זדלאה "סאטימולּפ ,
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 2 ס'ס רע ד ניעוב דז ראיה יב

 רעטכעלעג א טימ טכאלעג רע טָאה ליטשרעדניא ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןזיוואב

 :ררעפ א ןופ ןעשזריה א וצ ןעוועג ךעלנע רעמ זיא סָאװ

 ...אטימולּפ ..."אטימולּפ,

 ןוא ?סקא ןפיוא ןעלשרעה ּפָאק ןייז טגיילענפיורא טָאה "אטימולּפ ;

 :טעשזריהעגוצ ליטש

 ...יה-יה-יה ,יה-יה-יה ---

 ...אטימולּפ ..."אטימולּפ ,, ---

 ןעלשרעה טָאה ןעמ .םש א ןעמוקאב ןָא טלאמעד ןופ טָאה "אטימולּפ ,

 ןרעה טלאווענ טשינ וליפא טָאה לשרעה רעבא ,רעטלעג עסיורג ןטָאבעגנָא

 .ןופרעד

 -אק,, יד ייב "אטימולּפ ,, ןייז ןופ תחנ טאהעג טָאה לשרעה ביוא רָאנ

 .םייהרעדניא תורצ עסיורג ןייטשוצסיוא טאהעג רעבָא רע טָאה ,"סערער

 ,רעטָאפ ןייז טָאה -- ...ררעפ א ןיא ןזאלניירא ךיז לאז רוחב א --

 גאז ?תילכת רעד ןייז טעוװ סאוו -- תונעט טאהעג םיא וצ ,דוד-םהרבא

 ןבאה וניתובא תובא עניימ ?ןטאט ןייר ייב ?ןעזעג סע וטסָאה ואוו ,רימ

 טשינ סייוו ךיא ,טפָארטשעג טָאנ טָאה ךימ ןוא ,ןופרעד טסואוועג טשינ

 ררעפ-סערעראק ..!סערערַאק רָאג ריד ַאנ ...דניז עכלעוו ראפ ,סאווראפ

 טשינ זַא ...לזיוי םוצ יו ,םיא וצ רע טניד טכאנ יװ גָאט !ּפָאק ןיימ ףיוא

 ..!סע רע לאז ןבעלרעד

 ;רע טגעלפ ןזאלסיוא ןוא

 קע ןא ןוא םיא ךיא ףיוקראפ ,הנוק רעטוג א ןכאמ רָאנ ךיז לאז סע ---

 !ןעמענ סע לאז

 .טכאמעג ךיז טָאה טייהנגעלענ אזא ןוא

 ןעמוקעג זיא ,ןעוועג טשינ םייהרעדניא זיא לשרעה ןעוו ,גָאט ַא ןיא

 יד ,סעצייל יד ,לטָאז םענרעבליז א טימ ,דרעפ א ףיוא קידנטייר ,שטואג א

 טגערפעגכַאנ ךיז טָאה ןוא ,טקעדַאב רעבליז טימ ץלא ,"עקנעבער,, יד ,םיוצ

 :ןעלשרעה ףיוא

 ...טרישזָאירקא רעייז ...רוחב רעליואוו א --

 א ןיא דוד-םהרבא טרעפטנע -- !רוחב רעליואוו א רעייז ,ָאי --
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 ר עה לע פ עש יד יא היוט

 לאז רע ןעוו --- ןיירא בוטש ןיא טסאג םעד קידנטעב ,שינַאּפש ןטכעלש

 ןופ לת א ןראוועג ...סערעראק יד טימ ליפ יוזא ןוט וצ ןבאה טשינ רָאנ

 א ןכאמ רָאנ רימ ךיז לאז'ס ,טפיוקראפ "אטימולּפ ,, ןייז טלאוו ךיא ...םיא

 .הנוק רעטכער

 טייקנדירפוצ ןייז ןזייוואוצסיורא טשינ ןָא ךיז טגנערטש שטואג רעד

 ;סעזעּפ טרעדנוה ייווצ טימ ןעלשרעה ייב ךיז טעב רע זא ,ננאל ןיוש ---

 -עג אזא ,טייהנגעלעג אזא טציא ןוא ,קיצפופ ךָאנ ןבעגענ טלאוו רע

 ...טייהננעל

 רעטכאמעג א טימ שטואנ רעד ּפָא ךיז טפור --- טליוו ריא ביוא ---

 !ןפיוק םיא ךיא ןָאק ,טליוו ריא ביוא --- טייקיטליגכיילג

 ךיז קידנגיובניירא ,יורפ ןייז וצ דוד-םהרבא ךיז טעדנעוו -- !הוש --

 רָאנ ,עטַאמ ַא ךַאמ ,הרש -- ריט רענעּפָא רעד ךרוד ,רעמיצ ןטייווצ ןיא

 ..!עצינעטַאמ רעד ןיא ךַאמ ,זָאלנ רעד ןיא טשינ

 -ייטש א ליפיוו --- טסאג םוצ ךיז רע טעדנעוו -- ?טשינ סָאװראפ --

 ?ןבענעג ריא טלאוו ,רעג

 .חקמ ןטימ ןעמוקעגכרוד ייז ןענייז עטַאמ רעטייווצ רעד ייב ןוא

 םעד ןענופעג ןָאּפלַאג ןיא רע טָאה ,ןעמוקעג םייהא זיא לשרעה ןעוו

 .לקניוו א ןיא דרע רעד ףיוא ןגיל קעדוצ ןטימ "לַאסָאב,

 ...ןעוועג טשינ רעמ זיא "אטימולּפ ,
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 זש שש

 יא ' יש עוו



 סַארַאטַאנ





 סַארַאטַאנ

 םיא טגנעה סָאװ ,םַאק ןטיור ןסיורג א טימ ןָאה ַא זיא "סַארַאטַאב,

 זדלאה םייב ,רילָאק ןקיבלעז םעד ןופ דרעבנקַאב עסיורג ,טייז א ףיוא ּפָארַא

 ןופ ךעלרענרעה יד יוװ ,ןראּפש עבָארג ,עסיורג ,סיפ עצרוק ,ךעליולב סָאװטע

 .קע ןסיורג א ןוא ריִלָאק ןלעג-לקנוט א ןופ ןרעדעפ ,סקָא ןגנוי ַא

 גונעג ךָאנ רעבָא זיא רע .ןרָאי ערעטלע יד ןיא ןַאה ַא זיא סַארַאטַאב

 ןצנאג ןופ רעניה עלא רעביא רעשרעה ןוא רעריפ רעד ןייז וצ קיטפערק

 סאד לָאז רע ,ךרוד טשינ טייג ךַאז ןייק ;קילב ןייז ?ופ זיא םוטעמוא .ףיוה

 רע טביילב ,שער ןכעלנייוועגמוא ןא סעּפע רע טרעהרעד :;ןקרעמאב טשינ

 ןפיול וצ טיירג ,ךיז רעטנוא עטייווצ יד טניובראפ ,סופ ןייא ףיוא ןייטש

 .ןעמוק ןָאק --- סיוא םיא ךיז טזייוו --- ראפעג יד ןענאוו ןופ ,ןיהא

 ןייא ,ןטימניא ןעוועג דלאב רע זיא ,טגנירקעצ ךיז רעניה ייווצ ןבָאה

 א טימ ןרעהוצנָא ןבעגעג רעטייווצ רעד ,לבָאנש ןטימ קיּפ א ןבעגעג ןוה

 .םולש ןראוועג זיא רעדיוו --- ןוא דרע רעד ןיא לגילפ ןופ עּפרָאש

 -נא רעד וצ ךעלעדניה טימ עקשטָאװק ןייא ןופ רעביא טייג סַארַאטַאב

 טלייטעצ ,סעּפע טניפעג רע ןעוו ,ןוא טסימ ןיא ןעלּפרַאּפ ייז טפלעה ,רערעד

 -סיורג ןוא טפאשיירט םעד טימ קידנזייוװסיורא ,ךעלעדניה יד ןשיווצ סע רע

 .טייקיטומ

 ןריפפיוא ןעמענ ךיז ןוא ?דנָאה גנוי א ןסקאוורעטנוא לָאמ א טגעלפ

 טשינ סארַאטַאב סאד טגעלפ ,רעניה עגנוי יד וצ ךעלדנח ןכאמ ,רוחב השעמ

 .ןגרָאמ זיא ,טנייה טשינ זא ,טסואוועג טָאה רע :טכַא ןיא וליפא ןעמענ

 ּפָאק םעד טסימ ןפיוא ןעניפעג רעטעּפש טעוו'מ ןוא ןרעוו טשינ רע טעוו

 ןיוש טָאה סע ...ןפראווסיורא טעוו עטסָאבעלַאב יד סאוו ךעלעקשיק יד טימ

 ךיילג םיא ןעמ טָאה ,ןעיירק ןביוהעגנָא טָאה לדנָאה א רָאנ יו :ןפַארטעג יוזא

 ...טעליוקעג

 ףיוא טכַא ?יפוצ ןייק טגיילעג טשינ ךיוא סַארַאטַאב טָאה רַאפרעד ןוא

 ןעמונעג ךיז ,סיפ יד ףיוא טּפאכעגפיוא ךיז טָאה סאוו ,?דנָאה א םענייא



 יי פר ע ד נ'ע ב .ד 'ו רב

 טָאה ,ךיז ןיא טולב עקסנאלאג טאהעג טָאה רע ?ייוו ,ןוא רעניה טימ ןרבח

 ."ןַאלַאג,, ןפורעג ראפרעד םיא ןעמ

 קעווא ןיוש טעוװ רע -- טכַארטעג רע טָאה -- !ןעילוה רע לָאז --

 ...קירוצ טשינ רעמ טמוק'מ ןענַאװ ןופ ,ןיהַא

 -ענ ,ןסקאוועג זיא ןאלאג ןוא םישדח ,ןכָאװ ,געט קעווא ןענייז יוזא ןוא

 ,ןראּפש עפראש ןוא סיפ עננאל טימ ,ךיוה ,רעקיטפערק ןוא רענעש ןרָאװ

 א יו טציּפשַאב ,טולב יו טיור ,םַאק רעניילק א ּפָאק ןפיוא ,ןעלדָאנ יו

 -עלע ,זדלאה ןגנאל א טימ ,רילָאק ןקיבלעז ןופ דרעבנקַאב עניילק ,לדניירק

 -ראפ טימ ,ןרעדעפ ענערילָאק עכעלננעל סאווטע טימ טמיוזעגמורא טנַאג

 .קע ןוא לגילפ ןקע עדייב ייב ןברַאפ ענעדייש

 -טע ןופ טיײלגַאב ,ףיוה ןרעביא ןעגנאנעגמורא סַארַאטַאב זיא לָאמנייא

 א ראפ טסַאּפ סע יוװ ,טירט עטלייצעג טימ ,סיוראפ ןעגנאגעג ,רעניה עכעל

 -טִא ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ,טייקכעלטראווטנאראפ רעסיוועג א טימ רעריפ

 רעד ןיא גיוא ןייא טימ טקוקעג ,טייז א ףיוא ּפָאק םעד ןגיובראפ ,טלעטשעג

 לגענ עפראש ענייז טימ טלּפרָאּפעג ,ראפענ א טשינ ךיז טעז סע יצ ,ךיוה

 ןטלאהעג סע ,לבָאנש ןטימ טּפעלשעגסיורא סעּפע ,דרע רעטכייפ דעד ןיא

 -עגנייא סע ייז ןשיוװצ ,סנרעטיילגאב ענייז ןפורעגוצ ?יטש ןוא ליומ ןיא

 .ןעגנאגעג רעטייוו ןוא טלייט

 ,רעניה יד ףיוא קילב א קידנפראוו ,ןוא ןַאלַאג ןעננאגעגכרוד זיא דארג

 -עג טָאה ,ןוה רעצראווש ,רענייש ,רעגנוי א ראפ טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה

 לגילפ א טזָאלענּפָארַא ,קירוצ ןוא ןיה ,טיירב רעד ןיא ,ריא ראפ ןייג ןעמונ

 ןלעוו לָאז רע יו ,דרע רעד ןיא עּפרָאש ןקרַאטש א טגנַאלרעד םיא טימ ןוא

 ;ןגָאז

 ...רעצישַאב ןייד ןייז וצ קרַאטש גונעג ןיב ךיא ---

 א ךיז טָאה ןוא ןדנוצעגנָא ןראוועג זיא ,קידנעעזרעד סָאד ,סַארַאטַאב

 .רענגעק ןייז ףיוא טפַארק רעצנאג ןייז טימ ןוטעג זָאל

 -עג ןוא קיאור ץנאג ןייטש ןבילבעג זיא ,ןפַאלטנַא טשינ זיא ןַאלַאג

 -פיורא םיא ףיוא ךיז טָאה סַארַאטַאב ןעוו ,ןוא ;לאפנא םעד ףיוא טרַאװ

 -ַאטַאב ןוא דרע רעד וצ טצעזענּפָארַא לאמאטימ ןַאלַאג ךיז טָאה ,ןפראוועג

 .ןעגנורּפשענרעבירא םיא רעביא זיא סַאר
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 הע דלע פ?עיושי ד ישא ףילא

 -ראפ ּפָאק םעד ,ןגיוצעגסיוא ,ךיילג ןענַאטשעג ןַאלַאנ זיא רעדיוו ןוא

 טציה רע יװ ,ןסַארַאטַאב ףיוא טקוקעג הּפצוח טימ ןוא ךיוהרעדניא ןסיר

 ריז

 רעטייווצ א וצ טיירגעג ךיז טָאה סַארַאטַאב ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא

 .ןבירטעצ ייז ןוא בוטש ןופ ןפָאלענסיורא ןעמ זיא ,עקַאטַא

 ,ןטייז ענעדיישראפ ןיא ןעגנאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענייז רענעה עדייב

 .ןקילב עקידרעייפ טימ ךיז קידנפראוורעביא

 ןקרַאטש א טימ ןוט וצ ָאד טָאה רע זא ,ןעזעגנייא טָאה סַארַאטַאב

 -וצ ?סיב ַא ךיז טָאה רע זא ,ןפאלעגכרוד םיא זיא קנַאדעג ַא ןוא רענגעק

 ...טקוקעגמורא טעּפש

 .ןפָארטעג ריז ןבָאה ייז ןוא

 זיא עטסָאבעלַאב יד הנח ןעוו ,ןגנרָאמירפ רעליטש א ןעוועג זיא סע

 -ראפ ןעוועג ךָאנ ןענייז עכלעוו ,תופוע יד ראפ סיַאמ רעמע ןא טימ סיורא

 .ןָאּפלַאג ןיא טראּפש

 ,סעקשטַאק ,רעניה ןוא ןראוועג טנפעענפיוא זיא ןָאּפלַאג ןופ ריט יד

 .ןיירא ףיוה ןיא ןטָאשעגסיורא ,קַאז א ןופ יו ,לאמאטימ ריז ןבָאה זדנעג

 ןופ רעטייוו סאווטע טפראוו ,סיַאמ טנַאה עלופ א ךיג ףיוא טּפַאכ הנח

 הנח ןוא ,ןלַאפעג ןענייז סיַאמ יד ואוו ,ןיהַא זָאל א ךיז ןבעג תופוע יד ;דיז

 ןעייזראפ לָאז יז יו ,טנַאה רעלופ רעד טימ סיַאמ ןטיש וצ ףיוא טשינ טרעה

 ...דרע רעטרעקַאעג ףיוא

 ןרעביא רענייא ןעגנירּפש ייז ;יײרעּפוטש א טרעוו תופוע יד ןשיווצ

 -יטש סע טרעוו לָאמ א סאוו רָאנ ,רעמ סאוו ןּפַאכראפ ?יוװ רעדעי ,ןרעדנַא

 ןעלבָאנש יד ןופ ןקיּפ סאד רָאנ ךיז טרעה סע ;ליטש רָאג טרעוו'ס זיב ,רעל

 ...ררע רעד ןיא

 ןעגנילשראפ ,ןטייז עדייב ןיא םורַא ךיז ןעיירד ןאלאג ןוא סַארַאטַאב

 ןופ ענייא וצ ןפור ,ליומ ןיא רָאנ סע ןעמענ ,סיַאמ לדנרעק א ןעוו ןטלעז

 :קעוװא ריא ראפ סע ןגייל ןוא עטנעָאנ ערעייז

 !ערעייט ןיימ ,סע ,סע --
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 6 היא ראל היונועז ב ה ו ר ב

 ןגיוא יד ןופ ייז ייב טצירּפש ,ריז ןענעגעגאב רענעה ייווצ יד ןעוו ,רָאנ

 ,רעייפ טימ יו

 טגיובראפ ,וצ סעּפע וצ ךיז טרעה ,ןייטש סַארַאטַאב טביילב םיצולּפ

 סיורא טזָאל ןוא ?מיה םוצ ףיורא גיוא ןייא טימ טקוק ,טייז א ףיוא ּפָאק םעד

 .יירשעג ןטלפייווצרַאפ א

 .ןזיוואב ךיז טָאה לגיופ-ביור ַא

 ,ףיורא קוק א טּפאכעג גיוא ןייא טימ ,טקרעמאב סָאד טָאה ןַאלַאג ךיוא

 .רעניה עלא ןבעגעג ןסיוועצ סע ןוא ראפעג יד ןעמונַאב

 -ניה ןוא רעניה עלא ;רעדליּפעג א ,שער א ןראוועג זיא ףיוה ןצנַאג ןיא

 ןיירא ןפיול ,ןזָארג יד ןשיווצ ,ךיז ןטלאהאב ,ןעװעטַאר וצ ךיז ןכוז ךעלעד

 ,ךעלסיפ יד ןעמונעגּפָא קערש ראפ ןרעוו ךעלעדניה עניילק יד ייב ;בוטש ןיא

 ןופ ןריר ךיז קידנענַאק טשינ ,ןגיל ןביילב ,ךעלכייב יד ףיוא ייז ןלאפ

 .טרָא

 רעוו ,טפול רעד ןיא ןעכָאפ ,דלאוועג א ןכאמ רעדניק עלא טימ הנח

 -ביור ןסיורג םעד ןקערשוצרעביא ,טנעה עליוה יד טימ רעוו ,םיזעב ַא טימ

 ,ּפָארַא זָאל ַא ?אמאטימ ריז טינ ןוא טפול רעד ןיא ןזיירק טכַאמ סאוו ,?גיופ

 ןוא ךעלעדניה ענעקַארשעגרעביא-טיוט ףיוא יד ןגיל סע ואוו ,טרָאד טקנוּפ

 -אלקוצנייא לגענ יד טיירג ןיוש טלַאה ,ןריר טשינ רבא ןייק טימ ןענָאק

 ,לגיופ ןפיוא ךיז ןפראוו רעדניק יד טימ הנח רעבָא .ייז ןופ סנייא ןרעמ

 קירוצ ךיז טביוה ,ןכַאמ טשינרָאג ָאד ןָאק רע זא קידנעעזנייא ,רעכלעוו

 .קעוַא טילפ ןוא החיצר לופ ןניוא טימ ּפָארַא טקוק ,ףיוא

 קידנקעטשסיורא ,ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ סיורא ןעייג תופוע עלא

 .רעבירא ןיוש זיא ראפעג יד יצ ,ןגייצרעביא ךיז קידנלעוו יו ,ּפעק יד רעירפ

 קירוצ ןוא ןיהא םורא ןפיול ,ךעלעדניה יד ןעמאזוצ ןעמענ סעקשטָאווק יד

 .שינעעשעג סאד לוק ןפיוא ןלייצרעד ןוא

 -נענעכערוצ ,ןסירראפ ּפָאק םעד ,ץלָאטש טימ לופ םורַא טפיול ןַאלַאג

 ,ןוא רעניה עלא טעמכ ךיז םורא ןעמאזוצ טביולק ,גיז ןצנאג םעד ךיז קיד

 לנילפ יד טימ ךָאפ א לָאמ עכעלטע רע טיג ,קרַאטש ןוא סיורג ךיז קידנליפ

 .ףיוה ןפיוא ּפִא טגנילק "וק-יר-וק-וק,, רעקיטכעמ א ןוא
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 הע דלוע פ /עש י ד יא ףיוא

 יד םורא טייג סע עכלעוו ןשיווצ ,רעניה עכעלטע טקרעמאב ןַאלַאנ

 ַא ךיז טיג ןוא ליפ טשינ רע טכארט ;ּפָאק ןפיוא לקיבושט ןטימ עצראווש

 טשינ טשרמולכ ליוו עצראווש יד .ןעגנורעלקרעד-סעביל טימ ריא וצ זָאל

 ךָאנ ריא טפיול ,לגילפ יד טיײרּפשעצ ןַאלַאג רעבָא ;ןפיולטנא יז טמענ ,ןרעה

 ,ךיז רעטניה טנעָאנ םיא טליפרעד עצראווש יד יז רע טּפַאכ טָא-טָא ןוא

 לאז יז יוװ ,לנילפ יד טײרּפשעצ ןוא ּפָארַא ךיז טצעז ,ןייטש יז טביילב

 ..."ונוצרב ינשעש , הכרב יד ןכאמ

 ןיוש טָאה רע ;ּפולס א ףיוא ןענַאטשעג דארג טלאמעד זיא סַארַאטַאב

 זדלאה םעד ןגיובעגסיוא טָאה ,לנילפ יד טימ ּפעלק עכעלטע ןבענעג טאהעג

 ןוא טימרעדניא ןסירעגרעביא טָאה רע רָאנ ,יירק א ןבענ ןבילקעג ךיז ןוא

 -בלאה ,קידנעילפ-בלאה ,ןענַאלַאג וצ זָאל א ןבעגעג ךיז טרָאד ןופ ךיילג

 .קידנפיול

 רעד ןיא ?גילפ ןטימ עּפרָאש א ןבעג וצ טאהעג טייצ ךָאנ טָאה ןַאלַאנ

 -עג רע טָאה ,ןוה רעקידווענחצראווש רעד סטונסָאדלַא קידנגָאזוצ ,ןוא דרע

 .ןסַארַאטַאב ןטראווּפָא ןעמונ

 ןבָאה ןרעדעפ .רעקיטפערק א ןעוועג זיא סיױטשנעמַאזוצ רעטשרע רעד

 ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ביוטש רעטכידעג א ןוא טפול רעד ןיא ןעילפ ןעמונעג

 ףיוא ףרָאװ א ןבעגעג ךיז ןבָאה רענעה יד .ןאמוט א יװ ייז קידנליהנייא

 -רעביא ךיז ןקילב עקידרעייפ טימ ,דרע רעדָאזיב ּפעק יד ןגיױבעגּפָארא ,קירוצ

 ביוה א לָאמאטימ טָאה סַארַאטַאב זיב ,עלייוו א יוזא ןענַאטשעג ,טקוקעג

 -ַאג ףיוא ךיילג ןרָאּפש ענייז טימ ןעננירּפשפיוא טלאוועג ,ּפָאק םעד ןוטעג

 ןרעהוצנָא ןבעגעג ,ּפָאק םעד ןוטעג-ביוה א ךיוא רעבָא טָאה ןאלאג .ןענַאל

 .ןראּפש עפראש ענייז ףיוא

 םינּפ ןטימ סיוא יירד א ןבעגעג ךיז ץילב א יוװ לענש טָאה סַארַאטַאב

 ,סעכ ןופ דנילב יו ,ןוא סעיציזָאּפ יד טימ ןטיבעג ךיז ןבָאה ,ןענַאלַאג וצ

 .ןענַאלַאג ףיוא רעּפרעק ןרעווש ןצנאג ןייז טימ ןוטעג ףרָאװ א ךיז רע טָאה

 לענש רעבָא ךיז טָאה ,טכיוועגכיילג סָאד ןריולראפ סָאװטע טָאה ןַאלַאג

 א ןייז לָאז ּפַאלק רעד זא ,קירוצ ףיוא קור א ןבעגעג ךיז ,ןביוהעגפיוא

 םיא ןוא ןסַארַאטַאב ףיוא גנורּפש א ןבעגענ חכ ןצנאג ןטימ ןוא ,רעקרַאטש

 .ןראּפש עפראש ענייז ןופ םענייא ּפָאק ןיא ןכָאטשעגניירא
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 8 שר ע ה 'ניעי'ב דיו ה 3

 .לאווק א ןופ יוו ץעז א ןבעגעג טָאה טולב טיור םָארטש א

 ןפיוא טצעזעגּפָארא ךיז טָאה ,ןפמעק וצ טרעהענפיוא טָאה סַארַאטַאב

 .דרע רעד וצ ּפָאק םעד ןגױבענּפָארא ןוא ךיוב

 טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,טליקעג טשינ ץלא ךָאנ ךיז טָאה ןאלאג רָאנ

 ...ּפָאק ןיא ןסַארַאטַאב לבָאנש ןטימ ןקיּפ וצ
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 רעמינפ

 ןריפ ךימ טזָאלעג ןוא שטָאק א ןפורענוצ ,סעזילַאװ עניימ טקַאּפעגנייא

 ,ןַאב בעד וש

 ףיוא סעטיּפָאק עשידרעפ יד ןופ ןּפַאלק עשימטיר סָאד ךיז טרעה סע

 סערייבעג עכיוה יד ,רעדער יד ןופ ןּפַאלק סָאד ןוא סָאג רעטריקורב רעד

 ףיוא ךיז ןקור עלא ,רעטסיולק רעד ,"סעסַאלּפ,, יד ,רימ רעטניה ןביילב

 :נעוו םעד יירפ רימ ןכַאמ ,קירוצ

 .םייה ַא רָאפ ךיא ---

 ,ןטייוצ א טלדיז רעשטוק רעד .שטָאק רעד ןייטש טביילב םיצולּפ

 ,רעטרעוו עטסגרע יד טימ ךיז ןעגנאלרעד עדייב ןוא ּפֶא טרעפטנע רענעי

 ןגעקטנא קידנעמוקנָא שטָאק רעטייווצ ַא :עז ןוא סיורא ךיז גיוב ךיא

 .געוו םעד טלעטשראפ זנוא טָאה

 .ןנאז וצ סאוו רעמ טאהעג טשינ ןיוש טָאה רע ןעוו ,רעשטוק ןיימ

 :טקידנעעג טָאה

 ?רישזַאסַאּפ ַא ריפ ךיִא זא ,טשינ טסעז --

 :קנַאדעג ןיא וצ גייל ךיא ןוא

 !םייהַא רָאפ ךיא ןוא ---

 ןרָאפ שטָאק רעד טמענ ,ןסַאג ערעיירפ יד ףיוא קידנעמוקסיױרַא

 :םייהַא ךימ טגָארטראפ עיזאטנאפ יד ןוא ןגיוא יד וצ ךַאמ ךיא .רעלענש

 טלאה ןַאב רעד ןעוו ,ןָאגַאװ םנופ רעטסנעפ ןכרוד סיורא ךיא קוק טָא

 רעד ףיוא ,סנטייוורעדנופ עז ךיא .זעננימַָאד ןייק ךיז ןרעטנענרעד ןיא

 ןכוז ןוא ןטראוורעד ךימ ןעמוקענ ,רעמינּפ עביל ,עקידנלַארטש ,עיצנַאטס

 ...ןגיוא יד טימ

 סיורא ןקוק רעזייה עלא ןופ .עינָאלַאק ןיא ןיירַא ךיא רַאפ טָא ןוא

 סעּפע ןגָאז ,?יומ ןטימ סעּפע ןכַאמ ,ּפעק יד טימ ןעלקַאש ,ןסורג ,עטנאקאב

 ...סָאװ טסייוו רעוו ,ליטש רעד ןיא

 ןוא ,בוטש ןיימ םורא סאוו ,רעמיוב יד ןופ ןציּפש יד ךיא עזרעד דלַאב
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 6 8 ספיד ע ר נ עב ה וי רב

 עסייוו יד ןיוש ךיז ןעעז טָא ,ךַאד רעד ךיז טעז טָא .רעמ ,לָאמ א סָאװ

 ץנאג ןיימ ,רעמיוב יד ןשיווצ ןוֿפ עקידנקוקסיורא בוטש ןיימ ןופ ןקעלפ

 סיורא געוו םוצ ּפעק יד טימ ,םיוצ םענעטָארד םייב טייטש טניזעג-זיוה

 ךיז ןלעטש ,טױלּפ ןכרוד ךרוד ךיז ןקור רעדניק ערענעלק יד ,ןגיונעגסיוא

 ..,ריירפ ראפ ןצנאט ,געוו ןטימניא

 ,"יקלוס,, ןיימ טנָארט סאוו ,דרעפ-"ַאשזיסָאר ,, סָאד זא ךיז טכאד רימ

 .רעכעלטייד עקיניימ יד ךיא עז ךָאד .דימת יוװ רעמַאזגנַאל לָאמסָאד טייג

 םענ ןוא ,רעטכיזעג ערעייז ףיוא ןסאנעגסיוא זיא סאוו ,דיירפ יד עז ךיא

 -לא רעד יו ,טשינרָאג קרעמאב ךיא זא ,יוזא ,ּפָארַא טשינ גיוא ןייק ייז ןופ

 וצ טעקווַאה ןוא ןייג טשינ םיא טזָאל ,דרעפ ןראפ טפיול טנוה רעלעג רעט

 ןוא ,רימ וצ תונעט טימ לופ ןייז לָאז רע יוװ ,"יקלוס,, רעד ףיוא ףיורא רימ

 רע טרעה ,טרָאוװ ךעלטניירפ א ןוא קוק ןכעלביל א טשינ םיא קנעש ךיא זיב

 ...ןעקווַאה וצ ףיוא טשינ

 ןבאה לאז ךיא ,טכאדעגסיוא רימ ךיז טָאה -- !ואה ,ואה ,ואה --

 !ואה !ואה --- טרעהעג

 רעטשרע רעד ךָאנ ,ןוא םולח א ןופ יוו ךַאוװרעד ןוא ןגיוא יד ןפע ךיא

 טכאמ ,שטָאק ןופ טייז רעד ייב טפיול רענייא יוװ ךיא עזרעד ,גנושַאררעביא

 אזא טימ ךיז טמורק םיא ייב םינּפ סאד ןוא ,סעּפע טגָאז ,ןּפיל יד טימ סעּפע

 סאוו ןייטשראפ טנעקעג םיוק בָאה'כ ...טנוה ןלעג ןיא טנַאמרעד סאוו ,ענימ

 רימ רע זיא ,ןאב רעד וצ סעקזילַאװ יד רימ ןגארטוצּפָארַא ידכב :ליוו רע

 ןפיולראפ וצ קידנכוז ,עיצנַאטס רעד ןופ "סערדַאווק,, יירד ןפָאלעגנגעקטנא

 רעד ךיז טָאה ,טמיטשעגוצ באה ךיא ןעוו ,ןוא .ןטנערוקנַאק ענייז געוו םעד

 טָאה סאוו ,ןסאנעגסיוא רעטיירב ךָאנ םינּפ ןייז ףיוא לכיימש רענעדירפוצ

 ...טנַאמרעד טנוה ןלעג ןפיוא רעמ ךָאנ

 עכעלטע טעכרא ןייז ראפ םיא בָאה ךיא ןעוו ,עיצנַאטס רעד ףיוא

 ,טננעגאב ןקילב יד טימ ריז ןבָאה רימ ןוא טגיילעגניירא טנאה רעד ןיא ?קינ

 .ןרעקּפָא טייז א ןיא ּפָאק םעד טזומעג לענש ךיא בָאה

 .טמעשראפ ךיז באה ךיא



 .ָאנרַאדַאק |

 . הי ט אשש-





 ָאנרָאדָאק

 -קיטימ ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,.א לטעטש ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ןיא ;רעייפ יו טירבעג טָאה ןוז יד ;רעסייה א ןעוועג זיא נָאט רעד .טייצ

 ןענייז ןעמָארק יד ןופ ןריט יד ;ןעזעג טשינ שטנעמ ןייק ןעמ טָאה סָאנ

 יד ןענייז םיטַאבעלַאב יד ;טלעטשראפ ןעגנאהראפ עבָארג טימ ןעוועג

 -עג "רָאדַארטסָאמ,, םייב ןבָאה עטלעטשעגנַא יד ןוא ןפָאלשעג "עטסעיפ,

 .םינוק ףיוא סגעוונייאראפ קידנטרַאוװ ,טלמירד

 -ייז עלא --- ןעמוקעג טשינ רענייק זיא םורא ןופ רעדלעפ יד ןופ רָאנ

 "עסעיּפ ,, א ןדייס ;"עשטעסָאק ,, יד ןעמענּפָארַא םייב טקיטפעשאב ןעוועג ןענ

 .ןכַארבעצ ךיז טָאה ןישַאמ-דיינש ןופ

 -עבעל ןראוועג זיא ,ברעמ ןיא טייוו טקורענּפָארַא ךיז טָאה ןוז יד ןעוו

 ,ָאקורט ,דראיליב ןליּפש ,םינכש יד ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענייז סע .רעקיד

 .ןציה עסיורנ יד ןופ ןדייר ןוא "טומרעוו,, א ןעקנירט

 רעד ןופ סאבעלאב רעד טקרעמאב -- !טנגערעג שטָאכ טלאוו --

 -עג ןטלאוו ,רעטעברַא-רלעפ יד ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןטלאוו --- "אדנָאפ,,

 ...ןזייפ וצ ןבעגעג ןוא ןעקנורט

 :רימ וצ ךיז טעדנעוו רע ןוא

 ףלאב טָא !טראוו --- סאבעלַאב רעד ךימ טגערפ -- ?ַאה ,קיטעמוא ---

 ַאנרָאדָאק ,רענעילַאטיא ןַא ,רענייא טניואוו ןנעקטנַא :ךעליירפ ןרעוו טעוו

 ...לסיב א רע זיא ןעמוקעגקירוצ ...המחלמ רעד ןיא ןעוועג ...רע טסייה

 .ףיילש ןפיוא רעגניפ ןטימ סָאבעלַאב רעד טזייוו ָאד

 ןגעק ,סַאנ טימ רעד ןיא ןביילק ןעמונעג ךיז ןבָאה דלאב :דעלקריוו ןוא

 ןוא טפָא ןעמונעג טָאה לרעטכעלעג א ןוא ,טְלַא ןוא גנוי ,ריט רענעּפָא ןַא

 .טכַאנ רעליטש רעד ןיא ןעגנילקּפָא רעטּפָא

 .סיוא ץימע טפור --- !ָאנרָאדָאק ןדייר לָאז ---

 .טרירָאלּפַא םלוע רעד

 ןיא ,קיסיירד רָאי א ןופ ןַאמ א סיורא טמוק ריט רענעּפָא רעד ןופ



 ט0ס0 סט ר ע ח0 2 ע ב הי לויה ב

 עטלייהראפ-ננאל-טשינ א קַאב רעקניל רעד ףיוא ,טעדיילקעג ןצראווש

 -ּפארא טשימעצ ןגיוא יד ,טייז א ףיוא ליומ סָאד םיא טיצ סָאװ ,דנואוו

 .רענדער א ןופ עזַאּפ א ןיא קעווא ךיז טלעטש ןוא טזאלעג

 .רעמכָאנ טרידָאלּפַא םלוע רעד

 :ןָא ָאנרַאדָאק טביוה ,רעליטש סָאװטע טרעוו'ס ןעוו

 ףיוא ...ןעקנורטראפ טולב ןיא !אילאטיא ַאללעב ,אילַאטיא ַאללעב --

 ..עטלײטעגּפָא רעּפרעק ןופ סיפ ןוא טנעה ...ַאילאטיא עטקאהעצ רעקיטש

 ןוא טולב ןופ עטָאלב ןיא ינק יד ןיא זיב ...רבק-רעדורב ןייא ןיא רעטנזיוט

 !ַאילַאטיא ַאללעב ...עיצַאזיליוװיצ רעד ראפ ...ַאירטַאּפ רעד ראפ ...דרע

 .רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ךיז טלאה ןוא טרידָאלּפַא םלוע רעד

 :רעטייוװ טדער ַאנרָאדַאק ןוא

 -לרייא יד ןסעצנירּפ יד ,יינש יו טנעה עסייוו עריא טימ ןגינעק יד ---

 טנעה יד ,ןדנובראפ ,עטעדנואווראפ יד ןשיווצ ןעגנאנעגמורא ...ענעגיוצרעד

 ַאללעב ...עיצאזיליוויצ רעד ראפ ...ַאירטַאּפ רעד ראפ ...טרימשראפ טולב ןיא

 !ַאילַאטיא

 !רענעגושמ ַא -- ,טכַאלעג םלֹוע רעד טָאה -- !אכדאכדאכ--

 .סנעמעלא ןופ רעכעה לוק סָאנרָאדָאק טרעהעג ךיז טָאה -- !אכדאכד-אכ

 -רעדנאנאפ ךיז זיא םלוע רעד ןעוו טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש

 ,רעטכעלעג סָאד ןעגנולקעג ךָאנ טָאה טפול רעד ןיא ןוא ןעגנאגעג

 :טרזחעגרעביא ןיילא ךיז ראפ באה ךיא ןוא

 ..ןרענעגושמ ַא !רענעגושמ ַא --
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 "ָארערַאקַאשט לע

 ,טגאזעג רימ וצ טָאה -- ?ןרָאפכרוד לסיב א ךיז טליוו ריא ,טמוק ---

 -טשינדָאד-טָא ןרָאפוצ ףרַאד ךיא -- רחוס א ,טכַאנראפ א ןיא לָאמנייא

 -רעד ךייא ךיא לעװ ,רימ ןבענדָאד-טָא ךייא טצעז .טסינַאלָאק א וצ ,טייוו

 ...ןָאק רעלדניווש א טסינַאלַאק א סאוו ,ןלייצ

 טנעמָאמ םעד ןיא דארג ךיז באה ךיא רָאנ ,סאווראפ טשינ סייוו ךיא

 -םוי-לוש א ףיוא ןעוועג ךיא ןיב ,קירוצ ןרָאי טימ ,גנאל ןיוש יו ,טנאמרעד

 ,ךעלרעדניק ףלעווצ-ןעצ א ןבָאה ,ןרעמונ ערעדנא ןשיווצ ,ןכלעוו ףיוא ,בוט

 ךיא סאוו ,רעמונ םענייש-ןטלעז א טריפעגכרוד ,ךעלעדיימ ןוא ךעלעגניא

 -ַאשט לע. --- ןסייהעג טָאה רעמונ רעד ;ןסעגראפ טשינ לָאמנייק לע

 ."ַארערַאק

 :ןעגנוזעג ןבָאה רעדניק יד

 ָארערַאקַאשט לע ָאמָאק רעוו ןערעיק ,,

 ?סיַאמ יא ָאגירט ַארבמעיס

 ָארערַאקַאשט לע ָאמָאק יסַא סע

 "...!סיַאמ יא ָאנירט ַארבמעיס

 ?רעױּפ א טייז סע יוװ ,ןעז ריא טליוו)

 ?רלעפ ןפיוא סיַאמ ןוא ץייוו

 לרעױּפ ַא טייז יוזא טָא

 (!רלעפ ןפיוא סיַאמ ןוא ץייוו

 טצנַאטעגוצ זעיצַארג ייז ןבָאה ,ךעלעמיטש עסיז ערעייז טימ קידנגניז

 ןוא ץייוו טייזראפ טסינָאלַאק רעד יו טכאמעגכָאנ ךעלעטנעה יד טימ ןוא

 ,ןסאלשעג עלעטנעה ןיא עלעטנעה ,דָאר א ןיא ןעמונעגנָא ךיז רעהכאנ ,סיַאמ

 -- ןוא
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 6 2 8 ר ע ד ג עֶּב ה הור ב

 ...אל-אלדַארט ,ַאלדַאלדַארט ,,ַאלדַאלדַאדט ---

 טסינָאלָאק רעד ױזַא יו ,טריפענכרוד רעמונ םעד רדסכ ייז ןבָאה יוזא

 -ראפ טסינַאלַאק רעד יוזא יו ,טשערד טסינָאלַאק רעד יוזא יו ,טדיינש

 .טגנערבראפ רע יוזא יוװ ןוא ,טור רע יוזא יוװ ןוא ,טפיוק

 לטעטש ןופ ןרָאפעגסיורא ןענייז רימ ,טרָא ןופ טרירעג טָאה ָאטיוא רעד

 :ןלייצרעד ןביוהעגנָא טָאה רחוס רעד ןוא

 ןגרָאבסיױוא םיא לאז ךיא ,טעב ןוא ןייגוצ רע טמוק ןרָאיַאראפ ---

 ןרערט ןוא ...ןעייזראפ טשינ רע טעװ ,רע טגָאז ,טשינ ןעוו ,"עשזימעס,,

 ןוא ,ןעמוקאב-תונמחר םיא ףיוא ךיא באה ...ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןלעטש

 ןבירשעגרעביא ,טנראוואב ךיז ךיא באה ,סיוועג ,ונ ...ןגָאזּפָא טנאקעג טשינ

 םעד ,תומהב יד ןופ ןטאקיפיטרעס יד ,טנענאמער םעד ןעמָאנ ןיימ ףיוא

 םיא ייב ךיא בָאה םעד ץוחא ןוא "עשטעסָאק,, רעיינ רעד ףיוא טקַארטנָאק

 -דניווש יד ךָאד ייז ןָאק ךיא .חוטכ ןטוג א ןופ עיטנַארַאג א ןעמונעג ךיוא

 ..!רעל

 לרעױּפ א טייז יוזא טָא,, --

 "!רלעפ ןפיוא סיאמ ןוא ץייוו

 -קיטרא ערעדנא ןוא קעז ,םידָאפ םיא ןבעגעג ,ןדיינש םוצ טמוק'ס ---

 טגָאז ,ןגרָאב טשינ םיא ליוו רענייק ?םיא טימ ןוט ךיא לָאז סאוו ...ןעל

 וצרעד ןוא ...ןראוועג טפיוקראפ רימ זיא "עשטעסָאק,, יד זא קידנסיוו ,רע

 טפיוק ,רע טגאז ,ןכש א רענייז ...ןזיירּפ ןסיוו ?יוו ,סחוימ א ךָאנ רע זיא

 -שערד יד זא זיא ,רענולק וצ א רימ זיא רע זַא ,ןוטעג קוק א ...רעקיליב

 ןעמוקעגנָא ןיהא ךיילג ךיא ןיב ,טעברַא יד טקידנעראפ רָאנ טָאה ןישַאמ

 ןיא רימ וצ טקישעגנקעווא ןוא ךעלקעז עלא טגיילעגפיוא בָאה ,סנגָאװ טיכ

 ...ןָאּפלַאג

 :רע טהנעט

 ..."עשזימעס,, ףיוא שטָאכ רימ טזָאל ---

 ייז ןרעוו ,"עשזימעס ,, ןבָאה ייז זא ...טייל יד ךָאד ייז ןָאק ךיא ,רעבָא

 ...םיצירּפ עצנַאג

 סאד ןרעיוא יד ןיא ץלא טגנילק רימ ןוא רייר סרחוס םעד רעה ריא

 ;לדיל-לוש

172 



 ראד יע פ תשיה א ם יח

 לרעױּפ א טשערד יוזא טָא,, --

 "!רלעפ ןפיוא סיאמ ןוא ץייוו

 רעד וצ םיא טלעפ'ס :תונעט עיינ טימ רע טמוק ,טייצ ַא קעװַא --

 -נַאנ א ,עכ ...רע טגָאז ,לכיב םוצ טלעטשענוצ םיא בָאה'כ ,רע טגָאז ,גָאװ

 ..!ןראוועג םכח רעצ

 לרעױּפ א טפיוקראפ יוזא טָא,, --

 "!דלעפ ןפיוא סיַאמ ןוא ץייוו

 ךימ ךָאד טָאה רע :סעיינ ַא רָאג ,ריואוועג ךיא רעוו טציא ןוא ---

 -ּפִא ףיוא ,טשרמולכ ,ץייוו ךעלקעז עכעלטע ןטלאהאכב טָאה רע !טעבנגאב

 "עטיסָאּפעד,, ןיימ טימ ןוט ךיא לע עשז-סאוו ןוא ,ונ ,טיורב ףיוא ןלָאמוצ

 !?ןָאק רעלדניווש ַא סאוו !?לעמ

 טימ טערעשט ןופ ָאשטנַאר א ןבענ טלעטשענּפָא ךיז טָאה אטיוא רעד

 .טּפעלקעגסיױא עטָאלב

 טלעטשעגפיוא קידנעקוואה ,ןעמונעגפיוא זדנוא ןבָאה טניה עסיורג ייווצ

 ןענייז רימ סאוו ךָאנ טשרַאפעג ןניוא עקידרעייפ טימ ןוא סעקסיּפ ערעייז

 .ןעמוקעג

 ,ןאּפשעג א ןעמעננעמאזוצ ןיא ןטלאהענ ץימע טָאה ?לביטש ןבענ

 ןעירשעגנָא ,טעברא יד ןפראוועג רע טָאה ,ןעזרעד זנוא טָאה רע יו רָאנ

 .טסירגאב זנוא ?כיימש ןקינעטרעטנוא א טימ ןוא ,טניה יד ףיוא

 -יוא ןיא ןציז ןבילבענ ןיב ךיא ןוא קעווא ?ביטש םוצ ןענייז עדייב

 .ליבָאמַאט

 טנאקענ טשינ באה ךיא .ריט רעד ראפ ןייטש ןבילבעג ןענייז ייז ---

 ,טציהעג ךיז טָאה רחוס רעד יו ןעזעג זיולב כאה ךיא .ןדייר ייז סאוו ןרעה

 -אק רעד ןענַאטשעג זיא םיא ןנעק .טנעה יד טימ טעשארטסעג ןוא ןעירשעג

 טנעה יד ןיא שוילעּפאק םעד ,ןגיובעג דרע רעד וצ ּפָאק ןטימ ,טסינָאל

 .ליטש רעד ןיא טלמרומענ סעּפע ןוא טיירדעג

 -ָאנ ןעמוקעגוצ זיא ,יורפ א ןזיוואב ךיז טָאה לביטש ןופ ריט רעד ןיא

 טלאוועג ךיוא ,סיוא טזייוו ,טייז רעד ייב טלעטשעגקעווא ךיז טָאה ,רעטנע

 ןוא םינּפ סאד טלעטשראפ ךיז ךוטראפ ןטימ דלאב רעבָא טָאה ,ןגָאז סעּפע

 -- -- -= ןעלסיירט ןעמונעג ךיז ריא ייכ ןבָאה ןעלסקַא יד
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 טו6 8 רע הינ עב ד 0 היב

 ףיֹוא ּפָאק םעד באה ךיא ןוא ןראפעגקעווא טרָאד ןופ ןענייז רימ ןעוו

 -עג ץלא ךָאנ זיא טסינָאלָאק רעד יוװ ,ןעזעג ךיא באה ,טיירדענסיוא קירוצ

 -ראפ ןטימ יורפ יד ,טנעה יד ןיא שוילעּפַאק ןטימ ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןענַאטש

 .ךעלרעדניק יירד ייז םורא ןוא םינּפ סָאד טקעדראפ ךוט

 :ןעזרעד ךיא נאה דליב טייווצ א ןוא ןגיוא יד טכאמראפ באה ךיא

 ןעננוזענ ןבָאה ,ךעלעדיימ ןוא ךעלעגניא ,ךעלרעדניק ףלעווצ-ןעצ א

 רעלעטנעה יד טימ ןוא ,טצנַאטעגוצ ,ךעלעמיטש עסיז-רעבליז ערעייז טימ

 ,סיַאמ ןוא ץייוו טייזראפ "ארעראקאשט , רעד יו טכאמעגכַאנ זעיצארג

 :קידנקירנע

 ָארערַאקַאשט לע ָאמָאק רעוו ןערעיק,,

 ?רָאבַאל וס עד סעוּפסעד עטרעיוויד עס

 ָארערַאקַאשט לע ָאמָאק יסַא סע

 "!רָאבַאל וס עד סעוּפסעד עטרעיוויד טס

 לרעױּפ א טגנערבראפ'ס יוװ ןעז ריא טליוו ,

 ?רלעפ ןפיוא טעברַא רעד ךָאנ

 לרעױּפ א טגנערבראפ יוזא טָא

 "!רלעפ ןפיוא טעברַא רעד ךָאנ

 עלעטנעה ןיא עלעטנעה ,רָאר א ןיא ךיז קידנעמעננעמאזוצ ,רעהכאנ

 ...טצנאט ןוא טכַאל ,ךיז טיירפ טסינָאלָאק רעד יו ,ךָאנ ייז ןכאמ ,ןסָאלשעג
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 רעטרעוו עדמערפ יד ןופ גנושטייטרַאפ

 .לעפ רעטיורילעה ןײז

 ךעלכיש ענעטנעזערב -- ןטַאגרַאּפלא
 .ןליוז ענעקירטש טימ

 .עפלַא -- ַאפלַאפלַא

 .רעטסיימרעגריב -- עדלַאקלַא

 בילוצ דרעפ ַא ןופ ןעמָאנ -- ןַאסַאלַא

 -יול טימ ךייט רעלָאמש -- ַאשזָארַא

 .רעסַאװ ןקידנפ

 בילוצ דרעפ ַא ןופ ןעמָאנ -- ָארעװַא

 .לעפ ןייז ןופ טייקלענ רעד

 ַא ןופ ןעמָאנ רעד -- ַאגָאפַאטָאב

 -עגיםש-הנוק ךיז טָאה סָאװ דרעפ

 ןפיוליטעוו עלעיציפָא יד ןיא ןעװ

 .סערייא סָאנעוב ןיא

 ?רער ןלַאטעמ ַא -- (ַא) עשזיבמָאב
 .עטַאמ טּפוז ןעמ ןכלעוו ךרוד

 סָאװ טכעלפעג רענרעדעל ַא -- ?אסָאב

 ןפיוא דרעפ םעד ןַא טוט ןעמ

 .ּפָאק

 בילוצ דרעפ ַא ןופ ןעמָאנ -- אסָארָאב

 ,טײקירַאהטכידענ ןייז

 צ סקָא ןַא ןופ ןעמַאנ -- ַאקנַאלב

 .לעפ רעטייוו ןייז ביל

 .עסַאר-רענעה ַא -- סַארַאטַאב

 רעטכוצ - יפ ,רעױּפ -- (ַא) שטואנ

 ירַא יד ןיא רענעריובעגנייא רעדָא

 .סעּפמַאּפ רעניטנעג

 ,רעלכייּפש -- ןָאּפלַאג

 בילוצ דרעפ א ןופ ןעמָאנוצ -- ַאנלַאג
 ללכ ןיא .ןפיול ןיא טייקלענש ןייז

 טנוה א ןופ ןעמָאנ רעד סע זיא

 .דגַאי ראפ טונ טניד סָאװ

 ןיא רעדמערפ ,רענירג -- 8ַאגנירג

 .דנַאל

 בילוצ ןָאה א ןופ ןעמָאנוצ -- ןַאלַאנ
 .טייקטקערטשעג ןיײז

 דרעפ ַא ןופ ןעמַאנ -- ַאשזידַארָאד

 ןופ טײקיברַאּפ -דלֲאנ רעד בילוצ

 .לעפ ןייז

 .רעגַאל -- (ָא) עטיסַאּפעד

 (ןרָאפ רימ ,ןעיינ רימ) -- (ס) ָאמַאװ

 ייירטוצרעטנוא ףורסיוא סלא טניד

 .תומהב ,דרעפ ןב

 .טסיציִלַאּפ -- םנַאלישזיוו

 .ןסע ןראפ וװיטירעּפַא זַא| -- סומרעוו

 ןוטעגנָא טרעװ סָאװ ךָאי -- ָאנושז

 .ןסקָא יד

 .עּפַאקש -- (ַאוג) עווגעשז

 רעטלגערּפעג -- .ַאטירפ - ַאטרָאט

 .ןכוק

 -יופ רעקיסופיךיוה ַא -- ָארעטָארעט

 טגנילק ןעיירש ןייז ןיא סָאװ ,לנ

 ."ָארעט, ףורסיוא רעד

 -טריווידנַאֿפ עניילק -- (ַא) ערקַאשט

 .טפַאש

 :רעקַא ,טריװדנַאל -- ָארערַאקַאשט

 .רעיוב

 .לדײמ:ספרָאד ןריובעגנייא -- ַאנישט



 -ןטרָאק רעשיטסירעטקַארַאכ -- ָאקורט

 .עניטנעגרַא ןיא ליּפש

 טימ ךייט רעניילק -- (א) ענונַאל

 .דלעפ ןטימניא רעסַאװ ןקידנעייטש

 .טנוה ַא ןופ ןעמָאנ ,(ףלָאװ) -- ָאבָאל

 "ריק א ןופ קנַארטעג ַא -- עטַאמ

 טימ ןַא טיש ןעמ סָאװ ,?סעב

 טסיג ןעמ רעכלעװו ףיוא עברעשז

 טרעוו רעסַאװ סָאד .רעסַאװו סייה

 -ער) עשויבמָאב רעד ךרוד טּפוזעג

 טקנירט ןעמ .ךָאנ ייר רעד דָאנ ,(?ר

 ןוא (רעקוצ טימ) עטַאמ עסיז ַא

 .(רעקוצ ןָא) ערעטיב ַא

 .סעיושּפָאּפ -- סיי

 .רענרעה ןָא המהב א -- ַאשטָאמ

 .עקיַאטס -- רָאדַארטסָאמ

 בילוצ סקָא ןַא ןופ ןעמָאנ -- ַָארגענ

 .לעפ רעצרַאװש ןײיז

 בילוצ דרעפ ַא ןופ ןעמַאנ -- ַאניאכ

 .לעפ רעטיורילקנוט ןײז

 ידער יײװצ ףיוא עלעגעװ ַא -- יקלוכ
 .ךעל

 .טקנירט ,ךייא טַאנ -- עסַאווריט

 סָאװ ,סַאּפ רענרעדעל -- אשטניס

 א ןעלטָאזנָא םייב טצונַאב טרעװ

 .דרעפ

 .ףַאלשיגַאטימכַאנ -- עטסעיס

 .העירז -- עשזימעס

 ןופ ןעמָאנוצ רעד ,(ּפעטס) -- אּפמַאּפ

 .המהב ַא

 .לָאצ ךיא -- ַאנַאּפ

 א ןופ ןעמַאנוצ ,(ביוט) -- ַאמָאלַאּפ
 .טייקלענש ןייז בילוצ דרעפ

 .סעװעילַאכ -- סַאניאלַאּפ

 ךיז ןסיוטש סָאד -- סאדַאשטעּפ

 .דרעפ טימ

 - עשַאּפ טמיוצעגּפָא -- ָארערטַאּפ

 .תומהב ראפ ץַאלּפ

 .ןסקָא ןֹופ עסַאר ַא -- ָאננאלראפ

 .טנוה א ןופ ןעמָאנוצ (רעיירט) לעיפ

 .ץַאלּפריצַאּפש -- עסַאלּפ

 .הינסכא -- ַאדנָאכ

 ייב רעדנוזַאב ?ייט רעדעי -- עסעיּפ

 .ןישַאמ ַא

 .לטעבירעש ַא -- ערטַאק

 .רעעזפיוא -- זַאטַאּפַאק

 .לניופ:ביור ַא -- אשטנַארַאק

 .געיענידרעפ -- ַארערַאק

 יַאּפ א ןופ רעטסטלע -- רַאסימָאק

 .זיוהיייציל

 ץַאלּפ טמיוצעגמורַא ןַא -- לַארָאל

 .טָאקס ראפ

 .טייציטינש -- עשטעסָאק

 ןיא רענעריובעגנייא -- (ַא) עשזָאירק

 .עניטנעגרַא

 .ןקַאלב -- סערדַאווק

 וצ סקָא ןַא ןופ ןעמָאנ -- ַָאשזיסָאר

 .לעפ רעסייוו:טיור ןייז ביִּל

 "ייב ץרוק ַא ,קינּפַאר ַא -- עקנעבער

 .לשט

 .עקזייה ַא -- ָאשטנַאר

 .ןסקָא ןופ עסַאר ַא -- ןרָאטרָאש



 =1 טמ שד וצ שפ אפ =

 + 69 סס

 :םלאהניא

 == == == -- רנאל ןיא רעמוז

 טא שי 4 השקאסאו עש רעגעי רעד

 0 קא אוו עא יפת בוא עני ןבעל

 - - =" טצאוקענ רך ךאד

 עב יי 2 ָאבָאל

 == == == -- טייהנגעלראפ ןיא ---1

 עה טעטש הפרש א ---1

 אני טאפ פו קז יין לעוד ַא ---2

 -- -- גָאט רערעטינ א --38

 -- -= ַאגנירג רעד םייח ---.4
 -- -= םינתוחמ ןשיווצ ---+5
 פוס אי וי עיר או ניוא טוג ַא --.6

 -- םיתבש עטרעטשראפ --7

 עו אבא ראו קו יא ער אטימולּפ --.8

 לו יפה יע יי יתר סַארַאטַאב --9

 סע יהא עטר עט עק א רעמינּפ ---.0

 היה היה היה חחח ייד == ַאנרָאדַאק ---.1

 -- -- -= -- ארערַאקַאשט לע ---2

 (/טייז

15 

19 

28 

31 

59 
49 

 ספ

09 

 ד1

79 

89 

97 

107 

119 

128 

138 

159 

159 

108 

107 

171 



 ' װײ

 - א

0 . 

 יא

 2: ישי



 א ן

 טא:
 ווא 1 טאטן טאטן טיט וו

 װ !װװװ וו !/װ ! / | 0

 טא

 טו(
 ןװ



 158:4:0:657ד-+ט+ 3

 טו- 4


